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Viðbótarsýning Frétta 
Stöðvar 2 og Íslands í dag 
kl. 21.00 alla virka daga
á Stöð 2 Extra

FÖSTUDAGUR
29. maí 2009 — 127. tölublað — 9. árgangur

„Ravioli er pasta með fyllingu, sem er algengt á Norður-Ítalíu,“ segir hinn ítalski Paolo Gian-francesco. Í Flórens lærði hann arkitektúr og þar sótti hann einn-ig japanskan matreiðsluskóla og lærði til prófs í vínsmökkun. 
Paolo fékk snemma mikinn áhuga á matargerð en hann  er ættaður frá bænum Bojano í Molisa-héraði á Suður-Ítalíu.„Ferskt pasta þarf litla suðu,“ svarar Paolo þegar hann er spurður út í leiðbeiningar við 

matreiðsluna.„Setjið klettasalat-dressinguna fyrst á di ki

Pasta (ravioli)3 egg
2 eggjahvítur
salt
um 350 g af hvítu hveiti
Fylling
½ lítill laukur saxaður150 g ferskir ítalskir Porcini-sveppir eða 30 g þurrkaðir

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

GRÓÐURBLÓT  verður haldið við hús Skógræktar ríkisins á 
Mógilsá í Kollafirði laugardaginn 30. maí klukkan 14. Eftir blót-
ið verður grillað, spjallað og spaugað. Stuttar gönguleiðir eru í 
nágrenninu og hin árlega eggjaleit fer fram.

Heimalagað fyllt pastaPaolo Gianfrancesco er ítalskur arkitekt sem búið hefur hér á landi í tvö ár. Hann gefur lesendum Frétta-

blaðsins uppskrift að fylltu pasta, ravioli, sem er einfaldara að búa til en margir halda.

„Setjið klettasalat-dressinguna fyrst á diskinn,“ bendir Paolo á. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

HEIMALAGAÐ PASTAMeð fyllingu  FYRIR 4
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Nýr A la Carte
REYKT ÖNDmeð blönduðu salati, valhnetum og fíkjublönduVið mælum með Pinot Gris, Pully Fumé eða Pouilly Fuisse með þessum rétti.

4ra rétta tilboðsseðill
Verð aðeins 6.890 kr.með 4 glösum af sérvöldum vínum aðeins 10.490 kr.

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

Reist með góðra 
manna hjálp
Líknar- og vina-

félagið Bergmál tekur 
í notkun nýtt hús fyrir 

langveika.
TÍMAMÓT 18

GARÐURINN

Tjarnir, matjurtir og 
skemmtilegt borðskraut
Sérblað um garðinn

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

garðurinnFÖSTUDAGUR   29. MAÍ 2009

Sumarlegt stássLitadýrðin er allsráðandi í borðskrauti í sumar.  BLS. 2

PAOLO GIANFRANCESCO

Eldar heimalagað 
pasta með fyllingu
• matur • helgin

            Í MIÐJU BLAÐSINS

SIGUR RÓS

Hitar upp fyrir 
Dalai Lama
Jónsi verður ekki með

FÓLK 34

Hvítasunnu-
keppni frestað
Engin spurninga-

keppni á Rás 2
FÓLK 34

Hryllir við 
áfengisskatti
Kormákur Geirharðsson 
hræðist aukna landa-
framleiðslu.

FÓLK 24

DÝRAHALD „Hér hafa aldrei verið 
fleiri kettlingar, mér telst til að 
þeir séu milli 25 og 30 hjá okkur 
núna,“ segir Sigríður Heiðberg, 
formaður Kattholts. 

Sigríður segir þrengingar í 
efnahagslífinu hafa leikið gælu-
dýrin grátt. Dýrara sé en áður að 
halda gæludýr og því grípi gælu-

dýraeigendur jafnvel til þess 
óyndisúrræðis að bera út ungvið-
ið. Kettlingar hafi fundist víða 
og sumir gangi hreint til verks 
og skilji þá hreinlega eftir fyrir 
framan Kattholt. 

Sigríður telur að fólk hafi ekki 
lengur efni á að fara með dýrin til 
dýralæknis til að láta taka þau úr 

sambandi. Því komi óvenjumarg-
ir kettlingar í Kattholt um þessar 
mundir. „Kreppan er bara komin 
í Kattholt,“ segir Sigríður Heið-
berg.

Örlög munaðarlausu kettling-
anna í Kattholti ráðast af því 
hvort fyrir þá finnist góð heimili.   
 - fgg / sjá síðu 34

Formaður Kattholts segir æ fleiri gefast upp á gæludýrahaldi vegna kostnaðar:

Munaðarlausir kettlingar aldrei fleiri

SAKLAUSIR Þessir kettlingar eru meðal þeirra fjölmörgu sem eiga allt sitt undir því að einhver vilji fá lítinn og loðinn ferfætling 
inn á heimilið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjá nánar á www.betrabak.is

Er von á gestum?
Svefnsófadagar í júní

VINDASAMT   Í dag verða sunnan 
eða suðvestan 8-15 m/s, hvassast 
vestan til. Skúrir sunnanlands og 
vestan en bjart veður á Norðaust-
ur- og Austurlandi. Hiti 8-16 stig.
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NEYTENDUR Töluvert annríki var 
undir kvöld í þeim verslunum 
ÁTVR sem opnar eru lengst eftir 
að greint var frá frumvarpi um 
hækkanir á áfengisgjaldi í gær. 
Ekki var þó nein ástæða til að 
hamstra vínið enda mun áfeng-
isverð ekki hækka í dag, að sögn 
Sigrúnar Óskar Sigurðardóttur, 
aðstoðarforstjóra ÁTVR.

Áfengisgjaldið leggst á innflutn-
ing birgja á áfengi, og hækkan-
irnar skila sér því ekki strax inn 
í verslanir. Öllu jafna taka verð-
hækkanir í ÁTVR gildi um mán-
aðamót en Sigrún getur ekki þó 
sagt til um það að svo stöddu hve-
nær koma mun til hækkana vegna 
áfengisgjaldsins. Að öllu öðru 
óbreyttu mun fimmtán prósenta 
hækkun á áfengisgjaldi skila sér í 
sjö til ellefu prósenta verðhækkun 
á áfengi. Hins vegar er ekki loku 
fyrir það skotið að birgjar hækki 
verðið meira vegna gengisþróunar.

Sigrún segir að þótt nokkuð hafi 
verið um raðir í verslununum hafi 
sala dagsins þó verið litlu meiri en 
á sama fimmtudegi í fyrra, sem þó 
var ekki fimmtudagur fyrir hvíta-
sunnuhelgi. - sh

Raðir mynduðust í ÁTVR:

Áfengi hækkar 
ekki í verði í dag

STJÓRNMÁL „Þetta fer beint út í verð-
lagið og hittir þar fyrir skuldug 
heimili,“ segir Ólafur Darri Andra-
son, hagfræðingur Alþýðusam-
bandsins. „Augljósustu óbeinu áhrif 
aðgerðar ríkisstjórnarinnar eru að 
verðbólga hækkar um hálft prósent 
og ég geri ráð fyrir að skuldir heim-
ilanna hækki um sjö til átta millj-
arða króna.“

Frumvarp um breytingar á opin-
berum gjöldum á bensín, olíu, áfengi 
og tóbak var lagt fyrir alþingi um 
kvöldmatarleyti í gær og var enn til 

meðferðar þegar blaðið fór í prent-
un á tólfta tímanum. 

Í frumvarpinu var kveðið á um 
að álagning á hvern bensínlítra 
skyldi hækka um um tíu krónur 
og um fimm krónur á dísilolíulítr-
ann. Fimmtán prósenta hækkun á 
áfengis- og tóbaksgjaldi var áform-
uð. Samtals skila skattahækkanirn-
ar 4.4 milljörðum króna í ríkissjóð 
á ári. Tekjuaukinn nemur 2,7 millj-
örðum króna á þessu ári. 

Verkalýðshreyfingin hefur ekki 
gagnrýnt stefnu stjórnvalda um að 

fara blandaða leið skattahækkana 
og niðurskurðar til að loka 170 millj-
arða króna fjárlagagati. „En þetta 
er ekki heppileg leið til tekjuöflun-
ar,“ segir Ólafur Darri og minnir á 
að kaupmáttur launa og ráðstöfun-
artekna hafi dregist mikið saman 
á undangengnum vikum og mán-
uðum. „Því hittir þetta okkur svo 
illa fyrir núna. Þetta er aðgerð sem 
Alþýðusambandið leggst gegn.“

Samhljómur var í viðbrögðum 
stjórnarandstöðunnar þegar málið 
var rætt á Alþingi í gærkvöldi. 

Tryggvi Þór Herbertsson Sjálf-
stæðisflokki, Eygló Harðardótt-
ir Framsóknarflokki og Þór Saari 
Borgarahreyfingunni hörmuðu 
skattahækkanirnar og vöruðu við 
áhrifum þeirra. Hvöttu þau stjórn-
arliða til að greiða frumvarpinu 
ekki atkvæði sitt.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segir hækkanirn-
ar nauðsynlegar til að mæta mikl-
um halla ríkissjóðs. Þær séu hinar 
fyrstu í aðgerðum stjórnarinnar í 
ríkisfjármálum.   - shá, bþs / sjá síðu 6

Stjórnvöld hækka skuldir 
heimilanna um milljarða
Með hækkun veltuskatta upp á tæpa fimm milljarða aukast skuldir heimilanna um allt að átta milljarða. 
Alþýðusambandið og stjórnarandstaðan harma skattahækkanirnar og segja þær bíta sjálfa sig í skottið. 

Stjarnan aftur á toppinn
Stjarnan skaust aftur í toppsæti 
Pepsi-deildarinnar í gær þegar 

leikin var heil 
umferð.

ÍÞRÓTTIR 

30 & 31

VEÐRIÐ Í DAG
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Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141.
ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair. 

Þóra, væri ekki betra að kasta 
sér á ljósabekk?

„Jú, það er vel hægt að vinna í 
brúnkunni á Bifröst.“

Þóra Tómasdóttir, sem er einn umsjón-
armanna Kastljóss, sagði frá því í 
Fréttablaðinu í gær að hún hygðist setjast 
á skólabekk.

UMHVERFISMÁL Náttúruverndar-
samtökin Sea Shepherd mótmæla 
því að íslensk stjórnvöld hafi 
leyft hvalveið-
ar í atvinnu-
skyni á ný og 
hóta að grípa 
tið aðgerða.

Samtökin 
hyggjast endur-
vekja aðgerð 
sem kennd var 
við ragnarök og 
stofnað var til 
árið 2007. Þá stóð til að skip sam-
takanna, Farley Mowat, kæmi til 
landsins til að berjast gegn hval-
veiðum. Ekkert varð af þeirri 
heimsókn. Samtökin sökktu hval-
veiðibátum í Reykjavíkurhöfn 
árið 1986.

Í frétt á vef samtakanna segir 
að hvalveiðar Íslendinga séu 
brot á alþjóðlegu banni við hval-
veiðum í atvinnuskyni. - bj

Sea Shepherd mótmæla:

Hóta aftur 
ragnarökum

Maðurinn sem lést eftir 
árekstur tveggja bíla á 
Grinda-
víkurvegi 
snemma á 
fimmtudags-
morgun hét 
Sigurfinnur 
Jónsson. 
Sigurfinn-
ur var 48 
ára, fæddur 
22. febrúar 
1961, og var 
til heimilis að Arnarhrauni 18 
í Grindavík. Hann lætur eftir 
sig eiginkonu og þrjú börn.

Lést í bílslysi

SIGURFINNUR 
JÓNSSON

LÖGREGLUMÁL Lögregla hafði síð-
degis í gær hendur í hári þriðja 
mannsins sem kom að ráni á 
Barðaströnd á Seltjarnarnesi. 
Hann er nú í haldi lögreglu og 
verður yfirheyrður í dag. 

Maðurinn er talinn hafa beðið 
í bíl fyrir utan ránsstaðinn á 
meðan félagar hans athöfnuðu sig 
inni, slógu eldri úrsmið og reyrðu 
hann fastan með límbandi. Mað-
urinn er fæddur 1987. Ekki hefur 
verið ákveðið hvort farið verður 
fram á gæsluvarðhald yfir 
honum líkt og hinum tveimur. 
Þeir verða í haldi til 3. júní.

Þýfið úr ráninu, um sextíu 
armbandsúr og tugir skartgripa, 
kom einnig í leitirnar í gær. Það 
verður flokkað og skoðað og 
síðan skilað til úrsmiðsins. - sh

Ránið á Seltjarnarnesi:

Sá þriðji í haldi 
og þýfið fundið

HONDÚRAS, AP Minnst fjórir létust 
í Hondúras í gær þegar sterkur 
jarðskjálfti, 7,1 á Richterkvarða, 
reið yfir undan ströndum Mið-
Ameríkulandsins. Hús hrundu 
bæði í Hondúras og nágranna-
landinu Belís og fólk allt til höf-
uðborgarinnar í Gvatemala flúði 
híbýli sín á náttfötunum.

Jarðskjálftinn stóð í hálfa 
mínútu og í fyrstu var óttast að 
flóðbylgja kynni að vera á leið 
að ströndum Hondúras, Belís og 
Gvatemala. Sú hætta leið fljót-
lega hjá. Rafmagn fór af á stórum 
svæðum allt að landamærunum 
við Mexíkó.  - sh

Sterkur jarðskjálfti í Hondúras:

Fjögur börn 
sögð hafa farist

TJÓN Miðhluti þessarar þjóðvegarbrúar 
hrundi í skjálftanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PAUL WATSON

ALÞINGI Breiður vilji er á Alþingi 
fyrir aðildarumsókn Íslands að 
Evrópusambandinu. 

Við upphaf þingumræðu um til-
lögu ríkisstjórnarinnar þess efnis 
í gærmorgun var tillögu stjórnar-
andstöðuflokkanna, Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks, sama 
efnis útbýtt.

Össur Skarphéðinsson utanrík-
isráðherra sagði gærdaginn sögu-
legan enda sýndi tillaga stjórn-
arandstæðinga að hægt væri að 
ná samstöðu um málið í þinginu. 
Hann reifaði helstu rök með og 
á móti Evrópusambandsaðild og 
sagði mótrökin bæði lög- og rétt-
mæt. En hann væri ósammála 
þeim. Trú hans væri sú að hægt 
sé að semja um sérlausnir í mikil-
vægum málaflokkum. 

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, er á hinn bóginn van-
trúaður á að undanþágur og sér-
reglur fáist. Byggir hann þá trú 
sína á reynslu Norðmanna.

Þar af leiðandi sagðist Stein-
grímur þeirrar skoðunar að þjóðin 
myndi, þegar þar að kæmi, hafna 
aðild að Evrópusambandinu í þjóð-
aratkvæðagreiðslu. En málið væri 
þá úr sögunni og við hefðum það 
ekki lengur hangandi yfir okkur. 

Steingrímur sagði svo eðlilegt 
að tillögurnar tvær yrðu „brædd-
ar saman“. 

Málflutningur þingmanna 
Framsóknarflokks og Sjálfstæð-
isflokks var á einn veg: stjórnar-
tillagan er hrákasmíð. „Handónýtt 
plagg,“ sagði til dæmis Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir, varafor-
maður Sjálfstæðisflokksins, og 
bætti við að hlegið yrði að Íslend-

ingum í Brussel þegar tillagan 
hefur verið þýdd á erlend mál. Um 
leið ítrekaði hún þá skoðun sína að 
sækja bæri um aðild að Evrópu-
sambandinu.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokks-
ins, sagði Ísland ganga án sjálfs-
virðingar og reisnar til viðræðna 
við Evrópusambandið eins og 

sakir stæðu og taldi harla ólíklegt 
að leið ríkisstjórnarinnar yrði til 
þess að góðir samningar næðust.

Þráinn Bertelsson, þingmaður 
Borgarahreyfingarinnar, kvað 
þingflokk sinn fagna málinu enda 
þinginu falið að ná niðurstöðu og 
þjóðinni svo að samþykkja samn-
ingsniðurstöður á endanum.

 bjorn@frettabladid.is

Ríkur þingvilji til að 
sækja um ESB-aðild
Aðferðafræði greinir að tillögur ríkisstjórnarinnar annars vegar og Framsóknar- 
og Sjálfstæðisflokks hins vegar um Evrópusambandsmál. Stjórnin vill leggja inn 
aðildarumsókn en stjórnarandstöðuflokkarnir vilja undirbúa mögulega umsókn. 

Munurinn á tillögunum tveimur 
er sá helstur að ríkisstjórnin vill 
að þingið feli henni að leggja inn 
umsókn en framsóknar- og sjálf-
stæðismenn vilja að utanríkismála-
nefnd undirbúi mögulega umsókn. 

Í stjórnartillögunni er gert ráð 
fyrir að áður en aðildarviðræður 
hefjist verði víðtækt samráð haft við 
hagsmunaaðila um samningsmark-
mið. Þá segir að fagleg viðræðu-

nefnd verði skipuð af ríkisstjórn 
og að Alþingi setji á fót sérstaka 
nefnd er fari með samskipti þess við 
viðræðunefndina.

Hin tillagan ráðgerir að utanrík-
ismálanefnd útbúi greinargerð um 
mikilvægustu hagsmuni Íslands og 
vinni vegvísi að mögulegri umsókn. 
Í greinargerð segir að þannig sé 
fullnægjandi fagleg umfjöllun um 
hagsmuni Íslands tryggð.

ÓLÍK AÐFERÐAFRÆÐI VIÐ UNDIRBÚNING

MÆLT FYRIR MÁLINU Össur 
Skarphéðinsson utanríkis-

ráðherra flutti þingsályktun-
artillögu ríkisstjórnarinnar 

um aðildarumsókn að 
Evrópusambandinu í gær. 

Breiður þingvilji er til aðild-
arviðræðna en stjórn og 

stjórnarandstaða vilja fara 
ólíkar leiðir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur staðfest átta ára fang-
elsisdóm yfir karlmanni um fertugt sem um árabil 
hafði reglulegt samræði við ólögráða stjúpdóttur 
sína. Dómurinn er sá þyngsti sem fallið hefur hér-
lendis fyrir kynferðisbrot.

Stúlkan bar að stjúpfaðir hennar hefði haft við 
sig mök tvisvar til þrisvar í viku þegar hún var ell-
efu til fjórtán ára. Það þótti ekki sannað, en þótti þó 
heldur ekki skipta máli, enda væri sannað að brotin 
hefðu verið mjög regluleg. Maðurinn neitaði sök og 
sakaði stjúpdótturina um lygar.

Systir mannsins kom fyrir dóminn og bar um 
kynferðislegar hneigðir hans til barna.

Dómurinn lækkar bætur til stúlkunnar úr þremur 
milljónum króna í tvær milljónir.

Fimm dómarar dæmdu í málinu. Tveir þeirra, 
Ingibjörg Benediktsdóttir og Ólafur Börkur 
Þorvaldsson, skiluðu sératkvæði þar sem þeir lýstu 

þeirri skoðun sinni að í ljósi alvarleika brotsins ætti 
ekki að lækka miskabætur til stjúpdótturinnar. - sh

Maður sem misnotaði stjúpdóttur sína um árabil hlýtur þyngsta dóm sögunnar:

Átta ára fangelsisdómur staðfestur
MIKIL SÁLRÆN ÁHRIF
Stjúpdóttir mannsins mun þurfa að lifa með afleiðing-
um misnotkunarinnar alla tíð, að því er fram kemur 
í vitnisburði forstöðumanns Barnahúss. Um tíma 
hafi verið óttast um líf hennar og henni gefin lyf til 
að hjálpa henni yfir erfiðasta tímabilið. Nú lifi hún 
sæmilegu lífi, en geti þó ekki farið á staði sem tengist 
brotunum. Hún muni lítið frá æskuárunum og geti ekki 
rætt um þau nema leikskólatímabilið. Þá muni hún 
ekki geta lifað eðlilegu lífi á unglingsárum og muni eiga 
í miklum erfiðleikum í framtíðinni. Þannig geti barn-
eignir til dæmis valdið henni gríðarlegum erfiðleikum.

MENNING Málstofa um fjölmiðla 
og innflytjendur verður haldin í 
Háskóla Íslands í dag. Þar verð-
ur fjallað um hvað fjölmiðlar 
geti lagt af mörkum til að bæta 
félagslega aðlögun innflytjenda 
og auka fjölmenningarlegar 
umræður.

Ed Klute, forstöðumaður Mira 
Media í Hollandi, hefur framsögu 
og ræðir þróun þessara mála. 
Mira Media starfar að því að 
gera minnihlutahópa af erlend-
um uppruna sýnilegri í fjölmiðl-
um, en um óháð félagasamtök er 
að ræða. Málstofan fer fram í dag 
í Gimli, í stofu 102, klukkan 17 til 
19. - kóp

Málstofa í Háskóla Íslands:

Fjölmiðlar og 
innflytjendur

INTERNET Netvari Símans er for-
rit sem á að verja notendur fyrir 
óæskilegu efni og lokar fyrir 
aðgang að því, svo sem ofbeldi 
og klámi.

Svo virðist þó sem Netvarinn 
loki einnig fyrir aðgang að ýmsu 
pólitísku efni. Þannig hafa notend-
ur hans sagt frá því að þeir geti 
ekki lesið efni á róttækum pólit-
ískum umræðusíðum, svo sem um 
anarkisma, eða til dæmis netsíðu 
tímarits Byltingarsinnaða banda-
ríska kommúnistaflokksins.

„Ég hugsa að við getum ósköp 
lítið sagt við þessu eða gert, þar 
sem við göngumst undir þessa síu 
hjá Websense, sem þykir sú besta 
í heimi,“ segir Margrét Stefáns-
dóttir, upplýsingafulltrúi Símans. 
Netvarinn komi frá Websense „og 
þeir eru með flokka og skanna hjá 
sér. Netvarinn stöðvar það sem 

sleppur ekki 
framhjá síunni 
hjá þeim.“

Spurð hvort 
þ e s s i  h l ið -
aráhrif þyki 
áhyggjuefni hjá 
Símanum segir 
Margrét svo 
ekki vera.

„Við treyst-
um þeirra dóm-

greind til að loka. Svo getur fólk 
líka alltaf losað um síuna hjá sér, 
leitað og sett hana svo aftur á. 
Fólk er mjög ánægt með þetta og 
skólar eru að taka þetta í mjög 
miklum mæli,“ segir hún. Í skól-
unum þurfi ekki að hafa áhyggj-
ur af því að verið sé að loka fyrir 
frjáls skoðanaskipti, þótt lokað sé 
fyrir nokkrar síður. Margar aðrar 
komist í gegn. - kóþ

Netvari Símans síar fleira en ofbeldi og klám:

Stöðvar líka pólitík

MARGRÉT 
STEFÁNSDÓTTIR

MENNTAMÁL Norðlingaskóli hlaut 
í gær Íslensku menntaverðlaun-
in, sem forseti Íslands veitti við 
hátíðlega athöfn í Hofsstaðaskóla 
í Garðabæ. Skólinn hlaut verð-
launin í flokki skóla sem sinnt 
hafa vel nýsköpun eða farsælu 
samhengi í fræðslustarfi.

Þorvaldur Jónasson, mynd-
mennta- og skriftarkennari við 
Réttarholtsskóla í Reykjavík, 
hlaut verðlaunin í flokki kennara 
sem skilað hafa merku ævistarfi 
eða skarað fram úr. Sylvía Pét-
ursdóttir, kennari við Áslands-
skóla í Hafnarfirði, hlaut verð-
laun í flokki ungra kennara og 
Helgi Grímsson, skólastjóri Sjá-
landsskóla, hlaut verðlaun sem 
nýjungagjarn námsefnishöfund-
ur.  - sh

Forseti veitir menntaverðlaun:

Norðlingaskóli 
hlaut verðlaun

SPURNING DAGSINS



JEFF TAYLOR
stofnandi vinnumiðlunarinnar 
monster.com:
My 12 Secrets of Running a Life 
and Living a Business

   SALEM SAMHOUD 
stofnandi ráðgjafafyrirtækisins 
&Samhoud í Hollandi:
How to Build a Vision for a Nation
– and a Great Place to Work 

    HERMANN GUÐMUNDSSON
forstjóri N1:
Hvað getum við lært af framtíðinni?

Fundarstjóri
    GUÐJÓN MÁR GUÐJÓNSSON 
Hugmyndaráðuneytismaður og 
frumkvöðull

Húsið opnar kl. 8:45. Dagskrá hefst 
kl. 9:15 og stendur til hádegis. 

Kaffi og léttar veitingar í hléi.

Aðgangur er ókeypis en til að tryggja sér 
sæti þarf að skrá sig á www. n1.is/start.

FRAMLEIÐUM
HUGMYNDIR!

Hugmyndafundur í Borgarleikhúsinu föstudaginn 5. júní
Allir

velkomnir.
Aðgangur
ókeypis!

    Allir hafa eitthvað fram 
að færa. Hvert verður þitt 
hlutverk í framtíðinni?

N1 kynnir Start 09 - skemmtilegan 
hugmyndafund um nýjar leiðir og 
lausnir fyrir Ísland. Á Start 09 hittist 
hugmyndaríkt fólk, hlustar á áhugaverð 
erindi og myndar ný tengsl. Markmiðið 
er að hvetja frumkvöðla til dáða og auka 
sköpunargleði þjóðarinnar. Af litlum
neista verður oft mikið bál!
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Ársreikningar – Rekstrarframtöl
Bókhaldsþjónusta

Getum enn bætt við okkur framtölum 
og fyrirtækjum í bókhaldsþjónustu.

Lokadagur á skilum Rekstrarframtala 
er 31.maí nk, getum sótt um viðbótarfrest 

fyrir lögaðila.
 

w w w. f a g b o k u n . i s 
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VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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Amsterdam

Basel
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Billund

Eindhoven

Frankfurt
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London

New York
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París
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HVÍTASUNNUHELGIN  
Fyrsta stóra 
ferðahelgin er fram 
undan. Ekki er hægt 
að segja að einhver 
einn staður verði 
áberandi bestur um 
helgina heilt yfi r. Samt 
má þó segja að Norð-
austur- og Austur-
landið verði hlýjast og 
þurrast þótt þar kunni 
reyndar að skúra á 
morgun og mánudag. 
Á vesturhluta landsins 
eru úrkomulíkur 
nokkrar. Hins vegar 
verður vindur hægur 
og það er aðalatriðið.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

Gunnhildur ekki Gun Hill
Að sögn hjónanna Sigrúnar Aspelund, 
bæjarfulltrúa í Garðabæ, og Hrafnkels 
Helgasonar, fyrrverandi yfirlæknis á 
Vífilsstaðaspítala, er það ekki rétt sem 
kom fram í Fréttablaðinu í gær að 
fellið sunnan við Vífilsstaðavatn heiti 
Gunnhildur. Það heiti Vífilsstaðahlíð. 
Gunnhildur sé hins vegar heiti vörðu 
ofan á Vífilsstaðahlíð og að ekki sé rétt 
að sú nafngift sé tengd hernámi Breta 
sem sagðir eru hafa nefnt Vífilsstaða-
hlíð Gun Hill vegna skotvirkis ofan á 
fellinu. Varðan hafi fengið Gunnhildar-
nafnið löngu fyrir komu herliðs Breta.

LEIÐRÉTTING

UTANRÍKISMÁL Ráðherrafundur 
Evrópuráðsins um fjölmiðlun og 
nýmiðla hófst í Reykjavík í gær. 
Ráðherrar allra 47 aðildarríkja 
ráðsins eða fulltrúar þeirra sitja 
fundinn ásamt fulltrúum alþjóð-
legra hagsmunasamtaka. 

Til umræðu er hvernig fjölmiðl-
ar hafa breyst með tilkomu nýrra 
miðla á borð við blogg, samskipta-
vefi og netveitur. Sérstaklega er 
litið til áhrifa nýmiðla á tjáningar-
frelsi og persónuvernd. 

Á fundinum á að marka stefnu 
Evrópuráðsins á þessu sviði til 
næstu fimm ára, en slík stefnu-
mörkun hefur reynst vera leið-
beinandi fyrir lagasetningu í 
Evrópuríkjum og víðar.

Fundinum lýkur í dag.  - aa

Ráðherrafundur Evrópuráðs: 

Stefna mörkuð 
í nýmiðlun

KYNNTU DAGSKRÁNA Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra og Philippe Boillat 
af fastaskrifstofu Evrópuráðsins kynna 
dagskrá fundarins á Hótel Nordica í gær. 

FRÉTTAMBLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Viðræður innlendra og 
erlendra kröfuhafa við stjórn-
endur Existu um endurskipulagn-
ingu félagsins héldu áfram í gær.  

Kröfuhafar höfðu hótað að 
gjaldfella lán félagsins gengju 
stjórn og stjórnendur félagsins 
ekki að skilmálum þeirra. Af því 
varð ekki en talið var líklegt að 
slíkt gæti gerst í vikunni. 

Þá lagði Exista lagði fram lög-
bannskröfu til sýslumannsins í 
Reykjavík í vikubyrjun vegna 
þrettán milljarða króna milli-
færslu úr Nýja Kaupþingi yfir í 
gamla Kaupþing. Krafan liggur 
enn óafgreidd, samkvæmt upp-
lýsingum frá Existu.  - jab

Kröfuhafar funda með Existu:

Engin lán hafa 
verið gjaldfelld

MENNTAMÁL Borgaryfirvöld komu 
til móts við forsvarsmenn tónlistar-
skóla í Reykjavík á fundi í gær með 
því að bjóða fram 50 milljóna króna 
viðbótarframlag fram til haustsins 
frá því sem áður stóð til.

Tónlistarskólum var gert að 
skera niður á þessu ári vegna efna-
hagsástandsins, en þegar tilkynnt 
var um 12 prósenta niðurskurðinn 
varð misskilningur þess valdandi 
að stjórnendur skólanna gerðu ekki 
ráð fyrir að niðurskurðurinn tæki 
gildi fyrr en næsta haust. Hann átti 
hins vegar að taka gildi þegar um 
áramót. Ekki var gert ráð fyrir því 
í áætlunum tónlistarskólanna, sem 
setti þá í mikinn rekstrarvanda.

Deilan snerist um 73 milljón-
ir sem bar í milli. Borgaryfirvöld 
hafa nú ákveðið að koma til móts 
við skólana með 50 milljóna króna 
framlagi. Enn þurfa skólarnir sem 
sagt að skera niður um 23 milljónir 
fram til haustsins.

Kjartan Magnússon, formað-
ur menntaráðs, segir andann á 
fundinum í gær hafa verið góðan. 
„Ég kom með hugmynd að lausn 
og það var tekið vel í hana,“ segir 
hann. Hann er bjartsýnn á að mál-
inu sé þar með lokið í bili af hálfu 
borgaryfirvalda.

„Þetta er skárra en það sem við 
stóðum frammi fyrir fyrir mán-
uði,“ segir Sigurður Sævarsson, 

formaður Samtaka tónlistarskóla 
í Reykjavík. Hann býst við því að 
málinu ljúki með þessum hætti þótt 
það sé blóðugt fyrir tónlistarkenn-
ara að þurfa að taka á sig þessa 
kjaraskerðingu.  - sh

Borgaryfirvöld koma til móts við tónlistarskóla með 50 milljóna framlagi:

Deila um tónlistarskóla leyst

KJARTAN 
MAGNÚSSON

SIGURÐUR 
SÆVARSSON

MANNRÉTTINDI Hætta er á að póli-
tískt ofbeldi og kúgun ágerist og 
dafni í efnahagsþrengingunum 
sem nú ganga yfir heimsbyggð-
ina. Niðursveiflan fjölgar bæði 
mannréttindabrotum og dregur 
frá þeim athyglina. Þetta er meðal 

þess sem fram 
kemur í árs-
skýrslu mann-
réttindasamtak-
anna Amnesty 
International 
sem kynnt var 
í gær.

Í skýrslunni 
er greint frá 
mannréttinda-
brotum í 157 

löndum og þá fylgir henni saman-
tekt þar sem grein er gerð fyrir 
ástandi mannréttinda í öllum 
heimsálfum.

Fullyrt er í skýrslunni að heim-
urinn sitji á félagslegri, pólitískri 
og efnahagslegri tímasprengju 
með sæki orku sína til vaxandi 
mannréttindakreppu.

„Það er ekki nóg að takast á við 
efnahagsástandið, það verður að 
takast á við mannréttindaástand-
ið líka,“ sagði Jóhanna K. Eyjólfs-
dóttir, framkvæmdastjóri Íslands-
deildar Amnesty, á kynningarfundi 
um skýrsluna í gær. Ef ein kreppa 
er hunsuð og einblínt á aðra, verð-
ur slíkt einungis til að magna þær 
báðar, segir í skýrslunni.

Amnesty tekur dæmi af hálf-
volgum viðbrögðum alþjóðasam-
félagsins við mannréttindabrot-
um í heiminum. Þannig sé til 
dæmis gríðarmiklum fjármunum 
eytt í baráttu gegn sjóræningjum 
undan ströndum Sómalíu en ekki 
til að stöðva flæði vopna inn í 

landið sem beitt er gegn óbreytt-
um borgurum. Þá séu viðbrögð 
við hræðilegum fórnarkostnaði í 
mannslífum, meðal annars á Gasa, 
í Darfur í Súdan og á Srí Lanka, 
hneykslanleg.

Amnesty fagnar ákvörðun 
Obama Bandaríkjaforseta um að 
loka Gvantanamo-fangabúðunum á 
Kúbu og hafna pyntingum, en sam-
tökin hvetja hann jafnframt til að 
tryggja að þeir sem bera ábyrgð 
verði sóttir til saka.

Vegna þess hversu mikilla breyt-
inga er þörf hefur Amnesty ákveð-
ið að hleypa af stokkunum nýrri 

herferð sem ber heitið „Krefjumst 
virðingar“ og beinist gegn þeim 
mannréttindabrotum sem búa að 
baki fátækt og auka hana. 

„Umræðan um fátækt hefur ekki 
snúist um virðingu, heldur ölmusu, 
og þessu viljum við breyta,“ segir 
Jóhanna.

Fyrsta krafa samtakanna í her-
ferðinni beinist að Bandaríkjun-
um, sem ekki viðurkenna efna-
hagsleg, félagsleg og menningarleg 
réttindi, og Kína, sem ekki viður-
kennir borgaraleg og stjórnmála-
leg réttindi. stigur@frettabladid.is

 heidur@frettabladid.is

Efnahagsþrengingar 
ógna mannréttindum
Mannréttindabrotum fjölgar í efnahagsþrengingunum og á sama tíma hljóta 
þau minni athygli. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Amnesty International.

JÓHANNA. K 
EYJÓLFSDÓTTIR

VIÐSKIPTI Lur Berri Iceland, einka-
hlutafélag í eigu franska félags-
ins Lur Berri Holding SAS, mun 
gera hluthöfum Alfesca tilboð um 
að kaupa hluti þeirra í félaginu. 
Þetta kom fram í tilkynningu frá 
félaginu í gær. Tólf prósent hlut-
hafa þegar samþykkt tilboðið.

Ólafur Ólafsson, oft kenndur 
við Samskip, er einn stærsti eig-
andi Alfesca. 

Í tilkynningunni segir að í gær 
hafi Lur Berri Holding, Kjalar, 
sem einnig er í eigu Ólafs, Sin-
ger & Friedlander og nokkrir 
stjórnendur Alfesca gert með sér 
samninga um stjórn og rekstur 
Alfesca.  - sh

Íslenskt félag í eigu Frakka:

Með yfirtöku-
tilboð í Alfesca

GVANTANAMO-FANGELSI Amnesty International fagnar þeirri ákvörðun Baracks 
Obama Bandaríkjaforseta að láta loka Gvantanamo-búðunum og hafna pyntingum. 
Í nýrri ársskýrslu Amnesty kemur fram að niðursveiflan í heiminum verði til þess að 
mannréttindabrotum fjölgi.   NORDICPHOTOS/AFP

VINNUMARKAÐUR Vinnumálastofn-
un er nú í átaki til að tryggja að 
þeir sem skráðir eru á atvinnu-

leysisbætur séu 
ekki jafnframt 
í vinnu. Líkt 
og Fréttablað-
ið greindi frá 
uppgötvaðist að 
svo var ástatt 
um fimmtán til 
tuttugu starfs-
menn undir-
verktaka við 
Tónlistarhúsið.

Gissur Pét-
ursson, forstjóri Vinnumála-
stofnunar, segir að bótaþegar 
séu kallaðir óforvarandis í við-
tal. Þannig sé tryggt að þeir séu 
á landinu og virkir í atvinnu-
leit. Slíkt er forsenda þess að 
fá atvinnuleysisbætur. Gissur 
segir um tvo milljarða eftir í 
Atvinnuleysistryggingasjóði og 
að óbreyttu dugi hann fram í 
október, nóvember. - kóp

Vinnumálastofnun:

Bótaþegar 
kallaðir í viðtal

GISSUR 
PÉTURSSON

GENGIÐ 29.05.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 213,7485
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 126,04   126,64
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 19,471  19,585

 16,211  16,305
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Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 
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Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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TAX FREE!
TAX FREE!

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.

TAX FREE!
ÖLL

BÚSÁHÖLD
Matarstell, glös & bollar, eldhúsáhöld, 
pottar & pönnur, bökunarvara & fleira

Gildir í verslunum 
Húsasmiðjunnar um land allt.
Munið opið til 21:00 í Skútuvogi

TAX FREE!
ÖLL

REIÐHJÓL

Að sjálfsögðu stendur 
Húsasmiðjan skil á 
virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

Gildir einnig
af búsáhöldum í

Skútuvogi
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• Rafhlaðan endist í allt að 15 tíma. Hentar vel í útileguna, 
 sumarbústaðinn og í ferðalagið. Þú stingur símanum eða 
 iPod í samband við Power2Charge og hleður af rafhlöðunni

• 6 millistykki fyrir t.d. síma, iPod, myndavélar og önnur 5V tæki

• Snúran er í litlu handhægu kefli

• Millistykki geymd í gúmmíbandi

• Ferðapoki

Hleðslutæki með 
innbyggðri rafhlöðu

Hleður síma, iPod og myndavélar

Í vinnuna
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KJARAMÁL Fyrrverandi stjórnar-
menn í VR hafa safnað 249 
undirskriftum við beiðni um að 
haldinn verði félagsfundur. Sam-
kvæmt lögum þarf að halda slík-
an fund ef 200 félagsmenn krefj-
ast þess og er þetta í fyrsta sinn 
sem þeim lögum er beitt.

Stjórnarmennirnir fyrrverandi 
eru óánægðir með vinnubrögð 
nýju stjórnarinnar og hyggjast 
á fundinum spyrja um stöðu 
kjarasamninga, samstarf við 
ASÍ, jafnréttisstefnu félagsins 
og hvort félagið hyggst áfram 
vera hlutlaust eins og verið hefur 
eða hvort það ætlar að verða 
pólitískt.  - sh

Fyrrverandi stjórnarmenn:

Krefjast félags-
fundar í VR

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur sýknað 
starfsmenn Kastljóss af miskabóta-
kröfu Luciu Celeste Molina Sierra, 
tengdadóttur Jónínu Bjartmarz 
fyrrverandi ráðherra, og unnusta 
hennar, Birnis Orra Péturssonar. 
Þau kröfðust samtals þriggja og 
hálfrar milljónar króna vegna 
umfjöllunar Kastljóss um veitingu 
ríkisborgararéttar Luciu.

Hæstiréttur kemst að þeirri 
niðurstöðu, eins og héraðsdóm-
ur hafði áður gert, að fjölmiðlar 
verði að hafa svigrúm til að fjalla 
um málefni sem eigi erindi við 
almenning og einstaklingar þurfi 
„að nokkru marki að þola að per-
sónuleg málefni, er þá varða, komi 

í slíkum tilvikum til almennrar 
umfjöllunar“.

Í dómnum eru vinnubrögð Kast-
ljóss hins vegar gagnrýnd harka-
lega, umfjöllunin öll sögð full af 
rangfærslum og að viðleitni Kast-
ljóssmanna til að sýna fram á að 

afgreiðsla ríkisborgararéttarins 
hafi verið óeðlileg hafi borið ofur-
liði vilja þeirra til að fara rétt með 
staðreyndir, leiðrétta rangfærsl-
ur og gera viðhlítandi grein fyrir 
lagagrundvelli málsins. Starfs-
fólkið „hafi í ýmsum atriðum brot-
ið þær skyldur sem á þeim hvíla í 
starfi“ og ekki sýnt Luciu og Birni 
Orra næga tillitssemi.

Þórhallur Gunnarsson, ritstjóri 
Kastljóss, segist fagna niðurstöðu 
dómsins og segir hana mikilvæga 
fyrir íslenska fjölmiðlun. Hann er 
hins vegar ekki sammála gagnrýn-
inni sem dómarar beini að honum 
og starfsfólki hans. Hún sé ekki öll 
á rökum reist. - sh

Tengdadóttir Jónínu Bjartmarz og unnusti hennar tapa máli gegn Kastljósi:

Kastljós sýknað í Hæstarétti

JÓNÍNA Í KASTLJÓSI Jónína Bjartmarz 
sat fyrir svörum hjá Helga Seljan vegna 
málsins.

EFNAHAGSMÁL „Það er mjög slæmt 
að fá skattahækkanir inn í íslenskt 
atvinnulíf í dag,“ segir Erna Hauks-
dóttir, framkvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar. Hún óttast að 
hækkun neysluskatta muni hafa 
slæm áhrif á fyrirtæki í ferðaþjón-
ustu.

Alþingi fjallaði í gærkvöld um 
frumvarp fjármálaráðherra um 
breytingu á neyslusköttum. Sam-
kvæmt því er gert ráð fyrir að tekj-
ur ríkisins aukist um 4,4 milljarða 
á ári, eða 2,7 milljarða það sem eftir 
er af þessu ári. 

Sigrún Ósk Sigurðardóttir, 
aðstoðarforstjóri ÁTVR, segir að 
einhvern tíma taki að hækka verð 
á áfengi og tóbaki. Hækkunin taki 
því ekki gildi í dag. Fimmtán pró-
senta hækkun á áfengisgjaldi þýðir, 
að sögn Sigrúnar, að verð á léttvíni 
mun hækka um ríflega sjö pró-
sent og verð á bjór um litlu minna.

Vínflaska sem kostar 2.000 krón-
ur hækkar því í 2.140 krónur og 
bjórkippa sem kostar 1.600 krónur 
hækkar í 1.712 krónur.

Erna Hauksdóttir segir hækkan-
ir á neyslusköttum beinar skatta-
hækkanir fyrir fyrirtækin í land-
inu. Rekstur fyrirtækja sem geri 
út bíla sé þegar afar erfiður þó að 
hækkun á álögum ríkisins á elds-
neytisverð bætist ekki við. 

Þá mun hækkun áfengisgjalds 
gera heimsmet Íslands í áfengis-
gjöldum þeim mun meira afgerandi, 
segir Erna. Hún óttast að hækk-
andi skattheimta skili sér í minnk-
andi eftirspurn. Ríkið eigi frekar 
að beita sér fyrir því að auka eftir-
spurnina, til dæmis með því að fara 
í markaðsátak til að fjölga erlend-
um ferðamönnum.

„Slíkt markaðsátak er einhver 
besta fjárfesting ríkisins til að 
örva neysluna,“ segir Erna. Hætt 

sé við því að skattahækkanir dragi 
úr neyslu, þegar markmiðið ætti að 
vera að auka hana. Þekkt séu dæmi 
um að tekjur ríkisins hafi aukist við 
lækkun skatta, og dragist saman við 
skattahækkanir.

Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, segist ekki taka afstöðu 
til skattamála nema þegar þau raski 
frjálsum viðskiptum, neytendum í 
óhag. 

„Í þessu tilviki má helst nefna að 
óheppilegt er ef slíkir skattar til 
tekjuöflunar fyrir ríkið hafa óhag-
stæð áhrif á þróun verðtryggðra 
lána,“ segir Gísli. 

„Ég hef efast um réttmæti verð-
tryggingarinnar lengi, og það er 
mjög öfugsnúið ef nauðsynleg 
tekjuöflun ríkisins veldur hækk-
un á lánum sem eru löngu tekin, en 
það er auðvitað hið slæma eðli verð-
tryggingar.“ brjann@frettabladid.is

 kolbeinn@frettabladid.is

Alþingi samþykkir 
hærri neysluskatta 
Samtök ferðaþjónustunnar óttast að hækkun stjórnvalda á neyslusköttum muni 
koma illa við fyrirtæki í ferðaþjónustu. Frekar ætti að auka tekjur með markaðs-
átaki erlendis. Talsmaður neytenda óttast áhrif hækkana á verðtryggð lán.

Á JÖKULSÁRLÓNI Forsvarsmenn fyrirtækja í ferðaþjónustu óttast áhrif hækkunar á neyslusköttum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gjaldahækkanir færa ríkissjóði 2,7 milljarða króna í tekjur það sem eftir lifir árs:

Nauðsynlegar ráðstafanir 
ALÞINGI „Sé ekki gripið til viðeig-
andi ráðstafana þegar á þessu ári 
verður halli ríkissjóðs á árinu 
2009 meiri en áætlað var og meiri 
en viðunandi getur talist,“ segir 
í athugasemdum með frumvarpi 
fjármálaráðherra um hækkanir á 
gjöldum á eldsneyti, bílum, áfengi 
og tóbaki. 

Lagabreytingarnar, sem rík-
isstjórnarflokkarnir samþykktu 
í gær, færa ríkissjóði 4,4 millj-
arða króna á ársgrundvelli – 2,7 
milljarða króna það sem eftir er 
af árinu.

Á móti hækkuðu bensín- og 
olíugjaldi lækkar kílómetragjald 

en með því móti er ætlunin að 
draga úr áhrifum breytinganna 
á flutningskostnað og þar með 
vöruverð. Olíugjald hækkar um 
5 krónur og bensíngjald um 10 
krónur en þannig vonast stjórn-

völd til að ýta undir frekari dísil-
væðingu fólksbílaflotans eins og 
ráðgert var með lagabreytingum 
2004. Verð á dísilolíu hefur verið 
hærra en á bensíni undangengin 
ár.  - bþs

4,4 MILLJARÐAR Á ÁRI 
Áhrif breytinganna á tekjur ríkis-
sjóðs

Bensíngjald 1.970 milljónir
Áfengisgjald 1.100 milljónir
Olíugjald 690 milljónir
Tóbaksgjald 620 milljónir
Bifreiðagjald 520 milljónir
Kílómetragjald -490 milljónir

KJÖRKASSINN

Óttast þú aukið ofbeldi í 
tengslum við innbrot og rán á 
höfuðborgarsvæðinu?
Já  88%
    Nei  12%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Horfðir þú á úrslitaleik Meist-
aradeildarinnar í knattspyrnu?

Segðu skoðun þína á visir.is.



Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga  10:00 - 16:00, lokað sunnudaga

þegar mikið 
stendur til

Tilboð gilda til laugardagsins 30. maí
Lokað mánud. 2. júní  - Annar í hvítasunnu

1.175,kr./kg

FK Bayonne skinka

1.498,kr./kg

Nautagúllas

ÁÐUR 1.878,kr./kg

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

1.959,kr./kg

Ísfugl kjúklingabringur

ÁÐUR 2.798,kr./kg

582,kr./kg

Móa Tex Mex læri/leggir

ÁÐUR 831,kr./kg

396,kr./pk.

Hamborgarar 4x80g

ÁÐUR 548,kr./pk.

748,kr.
Ofnsteiktur kjúklingur

ÁÐUR 890,kr.

1.150,kr./kg

Lambalæri frosið

ÁÐUR 1.437,kr./kg

1.254,kr./kg

Lambahryggur frosinn

ÁÐUR 1.568,kr./kg

2.498,kr./kg

Nautapiparsteik

ÁÐUR 2.995,kr./kg

1.498,kr./kg.

Svínalundir

ÁÐUR 1.798,kr./kg.
1.898,kr./kg.

Lambaprime

ÁÐUR 2.298,kr./kg.
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1. Hversu margar milljónir 
borgaði Kópavogsbær fyrirtæki 
bæjarstjórans frá 1997 til 2001?

2. Í hvaða gosdrykk hafa Þjóð-
verjar fundið kókaín?

3. Hvaða þingmaður VG krefst 
þess að staðið verði við stjórnar-
sáttmálann og auglýst eftir 
bankastjórum?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

Lóritín®
– Kröftugt ofnæmislyf

Notkun: Lóritín er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi ofsakláða af óþekktum toga. Skömmtun:
Fullorðnir og börn (>12 ára): 1 tafla á dag. Börn 2-12 ára (<30 kg): ½ tafla (5 mg) á dag. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2 
ára. Töfluna má taka hvenær sem er, án tillits til matmálstíma. Hefja ætti meðferð hjá sjúklingum með verulega skerta 
lifrarstarfsemi með minni skammti. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða hjálparefnum. Varúðarreglur: Gæta skal 
varúðar ef Lóritín er gefið sjúklingum með mikið skerta lifrarstarfsemi. Lyfið inniheldur laktósa. Langvarandi notkun getur leitt 
til aukinnar hættu á tannskemmdum vegna munnþurrks. Notkun Lóritíns á meðgöngu og við brjóstagjöf er ekki ráðlögð 
nema í samráði við lækni. Í einstaka tilfellum finnur fólk fyrir syfju sem getur haft áhrif á 
hæfni þeirra til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Lóritín þolist almennt vel en 
algengustu aukaverkanirnar hjá börnum á aldrinum 2-12 ára eru höfuðverkur, 
taugaveiklun og þreyta. Algengustu aukaverkanirnar hjá 12 ára og eldri eru svefnhöfgi, 
höfuðverkur, aukin matarlyst og svefnleysi. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. 
Desember 2005. 

�

Njóttu
    sumarsins

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Ferðabox
Pacific 100139 x 90 x 39 cm

370 L
43.900.-

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

HjólafestingarHjólafestingar

EFNAHAGSMÁL Um helgina rennur 
út frestur sem stjórnendur Gener-
al Motors – sem lengi var stærsti 
bílaframleiðandi heims – hafa til 
að semja við lánardrottna sína til 
að afstýra gjaldþroti. Þær viðræð-
ur sem átt hafa sér stað um málið 
þessa vikuna hafa bara snúist 
um aðferðafræðina við að keyra 
„gamla GM“ í gegnum gjaldþrot 
svo að sem fyrst verði hægt að fela 
endurreistu fyrirtæki án sligandi 
skuldaklafa að halda „straumlínu-
löguðum“ rekstri áfram. 

Samkvæmt því sem frést hafði 
í gær um gang viðræðnanna er 
hópur stærstu lánardrottna GM, 
sem eiga um fimmtung ótryggðra 
heildarskulda samsteypunnar, nú 
jákvæðari fyrir áformum stjórn-
valda um að keyra GM í gegnum 
hraðgjaldþrot, gegn því að lánar-
drottnarnir fái stærri hlut í hinu 
endurreista fyrirtæki en þeim 
hafði áður verið boðið. 

Samkvæmt því tilboði sem þeim 
var gert fyrr í vikunni áttu þeir að 
fá tíu prósent hlutafjár í nýja fyrir-
tækinu gegn því að afskrifa kröfur 
sínar. Því tilboði var hafnað. Sam-
kvæmt nýja tilboðinu er áætlunin 
sú að ríkið eigi 72,5 prósent hluta-
fjár í endurreistu GM, eftirlauna-
sjóður starfsmanna 17,5 prósent 
og aðrir kröfuhafar 10 prósent. 
Þeim síðastnefndu mun jafnframt 
standa til boða að kaupa 15 prósent 
hlutafjár til viðbótar (af ríkinu) á 
niðursettu verði. 

Áformin gera ráð fyrir að í hinu 
endurreista GM verði aðeins arð-
bærustu einingar fyrirtækisins 
en þær sem standa síst undir sér 
verða skildar eftir í því gamla. 

Þær eignir verði í gegnum gjald-
þrotaferlið nýttar til að greiða 
almennum kröfuhöfum. Þetta er 
hliðstætt ferli og ákveðið var fyrir 
Chrysler fyrir mánuði. 

AP-fréttastofan hafði eftir heim-
ildarmanni sem komið hefur að 
viðræðunum í Detroit að til standi 
að loka fjórtán verksmiðjum, en 
með þeim tapast um 21.000 störf. 

Enn er óljóst hvað verður um 
Evrópudeild GM, en uppistaða 
hennar eru Opel-verksmiðjurn-
ar í Þýskalandi. Nokkrir aðilar 
hafa sýnt áhuga á að taka rekstur-
inn yfir, en þau áform eru öll háð 
því að stjórnvöld í Þýskalandi (og 
öðrum löndum Evrópu þar sem GM 
er með umsvif) gangist í ábyrgð-

ir fyrir fjármögnun yfirtökunnar, 
gegn því að heita því að skera ekki 
niður fleiri störf en ýtrasta nauð-
syn krefur. 

Viðræður fóru fram milli máls-
aðila í Berlín í fyrradag. Fundur-
inn teygðist fram á nótt en endaði 
án niðurstöðu, að sögn vegna þess 
að það var ekki fyrr en á honum 
stóð að upp úr dúrnum kom að 
Opel þarf á 300 milljónum evra 
meira til að geta staðið við skamm-
tímaskuldbindingar sínar en hing-
að til var talið. Í dag, föstudag, á 
að ræða möguleikana á lausn á sér-
boðuðum bráðafundi ráðherra frá 
þeim Evrópusambandslöndum þar 
sem mörg GM-störf eru í húfi. 

 audunn@frettabladid.is

Bandaríski bílarisinn 
GM endar í ríkiseigu
Samkvæmt því sem lekið hefur út um drög að samkomulagi milli bandaríska fjár-
málaráðuneytisins og helstu lánardrottna bílarisans GM stefnir í að ríkið eignist 
yfir 70 prósent í endurreistu fyrirtæki eftir hraðgjaldþrot. Óljóst um örlög Opel. 

Í FANG RÍKISINS Heimsendastemning ríkir í hinum stoltu höfuðstöðvum GM í Detroit. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

REYKJAVÍK Til íhugunar er að loka 
hluta Laugavegs fyrir bílaumferð 
á góðviðrisdögum í sumar. Dofri 
Hermannsson, fulltrúi Samfylk-
ingar í umhverfis- og samgöngu-
ráði, lagði fram tillögu þess efnis 
á fundi ráðsins á þriðjudag.

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, for-
maður ráðsins, segir málið í skoð-
un á milli funda. Rætt hafi verið 
við kaupmenn við götuna og þeir 
séu jákvæðir. Öll útfærsla sé þó 
eftir, hvar verði lokað og hvenær, 
og það þurfi að útfæra með kaup-
mönnum.

Dofri vísar til reynslunnar af 
Pósthússtræti, en því hefur verið 
lokað á góðviðrisdögum. Dofri 

leggur jafnframt til að komið sé 
upp „góðviðrisstrætó“ sem gangi 
eftir Hverfisgötu. Þannig væri 

komið til móts við þá sem eru 
gangandi. Gunnar Guðjónsson, 
eigandi Gleraugnamiðstöðvarinn-
ar við Laugaveg, undrast að ekki 
hafi verið haft meira samráð við 
kaupmenn áður en tillagan var 
lögð fram í ráðinu. 

„Við erum ekki endilega á móti 
þessu, en það er fáránlegt að 
leggja þetta fram án þess að ræða 
við hagsmunaaðila í götunni.“

Gunnar segir það geta verið 
vandkvæðum bundið að vita ekki 
hvenær götunni verði lokað. Hann 
minnir á að kaupmenn hafi lokað 
götunni í tengslum við langa laug-
ardaga og jafnvel boðið upp á 
skemmtiatriði. - kóp

Borgaryfirvöld skoða breytingar í miðbænum í samvinnu við kaupmenn:

Laugavegi lokað í góðu veðri

VILL SAMRÁÐ Gunnar segist ekki 
frábitinn því að Laugavegi sé lokað á 
góðviðrisdögum, en undrast lítið samráð 
við kaupmenn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RANNSÓKNIR Alþjóðamálastofnun 
Háskóla Íslands hefur hlotið 200 
þúsund evra rannsóknarstyrk – 
eða sem nemur um 35 milljónum 
króna – úr 7. rammaáætlun Evr-
ópusambandsins. Styrkinn hlýtur 
stofnunin vegna þátttöku sinnar 
í verkefninu EU4SEAS, sem alls 
hlaut vilyrði fyrir 1,2 milljóna 
evra styrk. 

EU4SEAS er fjölþjóðlegt rann-
sóknarverkefni, þar sem skoðuð 
verða áhrif ESB á milliríkjasam-
starf umhverfis fjögur innhöf 
Evrópu – Eystrasalt, Kaspíahaf, 
Miðjarðarhaf og Svartahaf. Verk-
efnið mun standa yfir yfir næstu 
þrjú árin.   - shá

Alþjóðastofnun fær styrk:

Munu rannsaka 
innhöf Evrópu

EFNAHAGSMÁL Þeir tíu mánuðir sem rannsóknar-
nefnd Alþingis fékk til að ljúka rannsókn á aðdrag-
anda og orsökum falls íslensku bankanna eru hálfn-
aðir. Formaður nefndarinnar segir vinnuna minna á 
tíu mánaða spretthlaup.

Ekkert bendir til annars en að niðurstöður nefnd-
arinnar verði tilbúnar í byrjun nóvember eins og 
lagt var upp með, og engar óvæntar tafir hafa orðið 
á starfinu að sögn Páls Hreinssonar, formanns 
rannsóknarnefndarinnar.

„Það hefur gengið mjög vel að safna gögnum, allir 
hafa verið mjög hjálplegir við að greiða götu okkar 
að þeim upplýsingum sem við höfum þurft,“ segir 
Páll.

Ekkert fæst gefið upp um það sem upp hefur 
komið í starfi nefndarinnar hingað til. Í rannsóknar-
skýrslu sem gefin verður út í haust verður ýtar-
leg lýsing á atburðarásinni hjá stjórnvöldum og 
bönkunum í aðdraganda hrunsins. Þar verða 
einnig hagfræðilegar ályktanir um orsakir fyrir 
bankahruninu.

Alls starfa ríflega tuttugu manns að rannsókn-
inni, og verður þeim heldur fjölgað í sumar, segir 
Páll. Þá munu erlendir sérfræðingar einnig koma 

til landsins í þrjá mánuði til að fara yfir niðurstöð-
urnar.

Ekki stendur til að gera hlé á störfum nefndar-
innar í sumar, segir Páll. „Mönnum verður boðið að 
taka sumarfrí um jólin, eins og það er nú gaman. 
Þetta er bara tíu mánaða spretthlaup.“ - bj

Tími rannsóknarnefndar Alþingis sem rannsakar aðdraganda hrunsins hálfnaður:

Rannsóknin tíu mánaða spretthlaup

RANNSÓKNARNEFND Erlendir sérfræðingar munu fara yfir 
niðurstöður rannsóknar á bankahruninu í sumar, segir Páll 
Hreinsson, formaður rannsóknarnefndar Alþingis (fyrir miðju).
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VEISTU SVARIÐ?
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Í tilefni af opnun verslunarinnar bjóðum við 

ókeypis næringarráðgjöf 16 –18 alla daga 

í þessari viku. Pantaðu tíma í síma 533 6130.

Þér er boðið...

Erum að selja lager-
inn frá Habitat á hreint 
frábæru verði.
Ekki missa af þessu.

Erum í Klettagörðum 6
104 Reykjavík

Opið föstudag    kl 12-18
Lokadagur

Hjúkrunarheimili, 
Suðurlandsbraut 66

315 milljónir

Spöngin 43,
þjónustumiðstöð

50 milljónir

Kleifarsel 18
100 milljónir

Laugavegur 4-6
100 milljónir

Lækjargata 2 og 
Austurstræti 22
500 milljónir

Norðlingaskóli 
300 milljónir

Sæmundarskóli
400 milljónir

Leik- og grunnskóli
Úlfarsbraut 118-120

100 milljónir
Grandaborg leikskóli,

viðbygging og breytingar
55 milljónir

Tjarnarbíó,
endurgerð

175 milljónir

Austurberg,
félagshús Leiknis

45 milljónir

Gervigrasvöllur 
Víkings

75 milljónir

Þróttur Laugardal,
endurnýjun grasvallar

60 milljónir
Hlíðarfótur, tenging frá 
Háskóla við Hringbraut

410 milljónir

Háskólinn í Reykjavík,
gatnaframkvæmdir

300 milljónir

Flugvallarvegur,
breikkun

45 milljónir

REYKJAVÍKURBORG „Við þessar 
aðstæður teljum við að þetta séu 
mjög góð kjör,“ segir Óskar Bergs-
son, formaður borgarráðs, um 
væntanlega fimm milljarða króna 
lántöku Reykjavíkurborgar hjá líf-
eyrissjóðum. Um er að ræða verð-
tryggð skuldabréf með 4,4 prósenta 
vöxtum til 45 ára.

Lánsféð er ætlað til ýmissa fram-
kvæmda í borginni og var ráð fyrir 
því gert í fjárhagsáætlun þessa árs. 
Óskar segir að auk þess sem láns-
kjörin séu hagstæð fái borgin fram-
kvæmdirnar sjálfar á lægra verði 
en áður hafi verið.

„Þetta er mjög mikilvægt. Það 
verða til 650 störf auk þess sem 
um 350 störf eru vegna viðhalds-
verkefna sem við fjármögnum 
með öðrum hætti. Því má segja að 
Reykjavíkurborg sé að leggja eitt 
þúsund störf í púkkið, fyrir utan 
sumarstörf og vinnuskóla.“ 

Meðal stórra framkvæmda nefnir 
Óskar uppbyggingu Sæunnarskóla 
og Norðlingaskóla í Grafarholti. Í 

þá fara annars vegar 400 milljónir 
króna og hins vegar 300 milljón-
ir. Þá fara 100 milljónir í leikskóla 
í Úlfarsárdal sem ákveðið hefur 
verið að þjóni einnig sem grunn-
skóli. „Fólk í Úlfarsárdal hefur haft 
áhyggjur af að ekki eigi að fara í 
neina þjónustuuppbyggingu þar,“ 
segir Óskar.

Af öðrum stórum verkefnum má 
nefna að 500 milljónir fara í upp-
byggingu á reitnum við Lækjartorg 
þar sem hús eyðilöguðust í eldsvoða 
í apríl 2007. Hundrað milljónir fara 
í að standsetja húsin á Laugavegi 
4 og 6. Í endurbætur á Tjarnarbíói 
fara 175 milljónir.

Þá má nefna að 315 milljónir 
verða notaðar í framkvæmdir við 
110 rýma hjúkrunarheimili á Suð-
urlandsbraut 66 og 100 milljónir 
í skólasel í Kleifarseli 18. Í gervi-
grasvöll Víkinga í Stjörnugróf fara 
75 milljónir, 60 milljónir í endurnýj-
un grasvallar hjá Þrótti í Laugardal 
og 45 milljónir í félagshús Leiknis í 
Breiðholti. gar@frettabladid.is

Þúsund störf í púkkið
Reykjavíkurborg tekur fimm milljarða lán hjá lífeyrissjóðum til ýmissa fram-
kvæmda. Formaður borgarráðs segir lánið á góðum kjörum miðað við aðstæður. 

FRAMKVÆMDIR Í REYKJAVÍK 2009
Gatnaframkvæmdir
Verkefni  milljónir króna
Þjóðvegir 570
Nýbyggingarhverfi 794
Endurnýjun í miðborg 110
Umhverfi og aðgengi 269
Umferðaröryggi 13
Ýmsar gatnaframkvæmdir  411
Samtals 2.167

Byggingarframkvæmdir
Verkefni milljónir króna
Menntasvið 1.318
Leikskólasvið 218
Menningar- og ferðasvið 176
Íþrótta- og tómstundasvið 290
Velferðarsvið 356
Ýmsar fasteignir 150
Laugavegur 4-6 100
Brunareitur Lækjartorg 500
Hugbúnaður 60
Endurbætur og viðhald 300
Samtals 3.468

Alls stofnframkvæmdir 5.536

FRAMKVÆMDIR Í REYKJAVÍK
Alls á að verja rúmum 5,6 
milljörðum króna í marg-

víslegar stofnframkvæmdir í 
Reykjavík á þessu ári.

FÉLAGSMÁL Átak til styrktar hvíldarheimili Styrktar-
félags krabbameinssjúkra barna hófst í gær. 
Nefnist það Á allra vörum og byggir á sölu á 
varaglossum.

Að því er kemur fram í tilkynningu greinast 
árlega að meðaltali tíu til tólf börn undir átján ára 
með krabbamein. „Mikil þörf er á hvíldarheimili 
fyrir fjölskyldur krabbameinssjúkra barna,“ segir 
í tilkynningu forsvarskvenna átaksins.

Tónlistarmaðurinn Magnús Eiríksson 
gefur átakinu lagið Von af nýjum geisladiski 
Mannakorna. „Segir textinn allt sem segja þarf, 
því vonin er oft það eina sem fólk á sem berst 
við erfið veikindi eins og krabbamein,“ segir um 
framlag Magnúsar.

Varaglossin verða seld um borð í vélum Iceland 
Express í júní og júlí og til 14. júní í Hagkaupum, 
Lyfjum og heilsu, Hygea og öðrum söluaðilum Dior. 

Umboðsali snyrtivöruframleiðandans hér á landi, 
Heildverslun Halldórs Jónssonar, er einmitt aðal-
styrktaraðili átaksins ásamt Iceland Express. - gar

Magnús Eiríksson gefur lag og varagloss seld í átaki fyrir krabbameinssjúk börn:

Mikil þörf fyrir hvíldarheimili

ÁTAK HAFIÐ Vel var mætt við upphaf átaksins Á allra vörum í 
Barnaspítala hringsins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 25 Velta: 16 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
260 +0,02% 705  +0,07%

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR 23,53%
MAREL FOOD SYST. 0,16%

MESTA LÆKKUN
FØROYA BANKI 0,83%
ÖSSUR 0,48%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,40 +0,00% ... Atlantic 
Airways 167,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 550,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,26 +23,53% ... Eik Banki 89,00 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 119,00 -0,83% ... Icelandair Group 
4,50 +0,00% ... Marel Food Systems 61,40 +0,16% ... Össur 103,00 
-0,48%

Gengi hlutabréfa Bakkavarar rauk 
upp um 23,5 prósent í ellefu við-
skiptum upp á rétt rúmar fjórar 
milljónir króna í Kauphöllinni í 
gær. Gengið fór undir eina krónu á 
hlut í fyrradag og hafði aldrei verið 
lægra.

Viðræður standa enn yfir við 
eigendur skuldabréfa félagsins 
um framlengingu á lánum félags-
ins. Þrjár vikur eru síðan Bakka-
vör lenti í vanskilum með greiðslu 
skuldabréfanna. Þar hefur lítið 
þokast, sem gæti skýrt hækkun-
ina í gær, samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins. 

IFS Greining sagði í umfjöllun 
sinni í kjölfar uppgjörs Bakkavarar 
í síðustu viku samninga um skulda-
bréfin stóra málið hjá félaginu þessa 
dagana. Fjárfesting í hlutabréfun-
um væri því mjög áhættusöm uns 
niðurstaða fengist í málinu. - jab

Bakkavararbréf 
rjúka upp

FRÁ BAKKAVARARFUNDI Viðræður vegna 
skuldabréfaflokks sem kominn er í vanskil 
standa yfir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Væntingar íbúa í evrulöndunum 
sextán um efnahagsbata hafa aukist 
frá í apríl og hafa þær nú ekki verið 
meiri í rúmt hálft ár. Þetta eru nið-
urstöður könnunar framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins sem 
kynt var í gær. 

Væntingavísitalan stóð í 69,3 stig-
um í mánuðinum samanborið við 
67,2 stig í apríl. Bloomberg-frétta-
stofan segir niðurstöðuna sýna að 
neytendur séu bjartsýnir á að aukin 
útgjöld hins opinbera og lágir stýri-
vextir muni koma efnahagslífinu af 
stað á ný.

Bloomberg bætir við að þrátt 
fyrir þetta hafi atvinnuleysi á evru-
svæðinu ekki verið meira í þrjú ár. 
Neytendur haldi fast um pyngjuna 
og velta í smásöluverslun hafi dreg-
ist hratt saman í mánuðinum. 

Reiknað er með að þróunin skili 
sér í 0,2 prósenta verðbólgu, lægstu 
verðbólgutölum sem sést hafi á 
evrusvæðinu. Eurostat, hagstofa 
Evrópusambandsins, birtir verð-
bólgumælingu í dag.  - jab

Væntingar auk-
ast á evrusvæði

„Erfiðleikar gefa ekki afslátt á reglum,“ 
segir Þórður Friðjónsson, forstjóri Kaup-
hallarinnar, sem í gær áminnti Eglu, 
Existu, Landic Property, Nýsi og Stoðir 
opinberlega og sektaði öll nema eitt um 
1,5 milljónir króna þar sem þau hafa ekki 
birt ársreikninga sína innan tímamarka 
fyrir lok apríl. Egla er sektuð um eina 
milljón króna.

Fjármálaeftirlitið mun skoða hvort 
fyrirtækin hafi brotið lög, að sögn Þórð-
ar, sem áréttar mikilvægi þess að fyrir-
tæki birti ársreikninga sína.

Félögin beittu öll fyrir sig undanþágu-
ákvæði til að hliðra sér hjá birtingu árs-
reikninga. Þau eru öll ýmist í gjald-
þrotameðferð, greiðslustöðvun eða í 
endurskipulagningu og eiga í stífum við-
ræðum við lánardrottna. Þá eru þau öll 

með skráð skuldabréf í Kauphöllinni. 
Kauphöllin hefur nú áminnt tólf fyrir-

tæki opinberlega og lagt fjársektir á ell-
efu upp á samtals sautján milljónir króna 
frá áramótum. Allt síðasta ár voru þrjú 
fyrirtæki áminnt vegna brota á reglum 
Kauphallarinnar og jafn mörg sektuð 
vegna þeirra. 

Kauphöllin segir vegna áminningar-
innar í gær að upplýsingar sem þess-
ar falli ekki niður þótt fyrirtækið eigi í 
greiðsluerfiðleikum. 

Þetta er önnur áminning Landic Prop-
erty á árinu. Þá var Exista sektuð um 
fjórar milljónir króna í desember í fyrra 
vegna brota á reglum Kauphallarinnar. 
Það er jafnfram næsthæsta sekt sem 
lögð hefur verið á fyrirtæki vegna brota 
sem þessa. Hæsta sektin, 4,5 milljón-
ir, var lögð á Búnaðarbankann í janúar 
2003. - jab

Kauphallarbrotum fjölgar stórlega

KENNARANÁM
VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI

Umsóknarfrestur til 5. júní

Engin skólagjöld, innritunar-
gjald kr. 45 þúsund fyrir skólaárið

Nánari upplýsingar á www.unak.is eða í síma 460 8000

Dagslinsur
Kr: 2.490.-

Hamrahlíð 17 - Húsi Blindrafélagsins
105 Rvk.   S: 552 2002 

ÞÓRÐUR FRIÐJÓNSSON Forstjóri Kauphallarinn-
ar segir mikilvægt að fyrirtæki birti ársreikninga. 
Greiðsluerfiðleikar gefi engan afslátt á reglum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Nýja skoðunin
Ekki varð betur séð í gær en að 
fjölmargir þingmenn hefðu skipt um 
skoðun í Evrópusambandsmálinu. 
Pétur H. Blöndal og fleiri sjálf-
stæðismenn sem áður hafa lýst sig 
andstæða aðild, lögðu fram tillögu 
um mögulega aðild að Evrópu-
sambandinu. Þá virðast þingmenn 
Framsóknarflokks ekki lengur á 
þeirri skoðun að sækja eigi um 
aðild með skilyrðum, líkt 
og flokkurinn hefur sam-
þykkt. Nú tala þeir um 
mögulega aðild.

Stúkustjórnin
Kvisast hefur út 
að ríkisstjórn-
in ætli sér að 

hækka skatta og álögur á áfengi, 
sem leiðir til hærra áfengisverðs, 
sem einhverjum þótti þó nógu hátt 
fyrir. En einhversstaðar verður víst að 
ná í aurinn og ölþyrstir liggja líklega 
vel við höggi.

Og þeir sem hugsuðu sér gott 
til glóðarinnar með að hella sér 
út í bruggun ættu að sitja á strák 
sínum, því heilbrigðisráðherra hefur 

boðað sykurskatt, en sú vara ku 
nauðsynleg bruggurum. Nú 
þarf ekki að leita að nafni fyrir 
stjórnina lengur; stúkustjórnin 

er komin til valda.

Enga umræðu
Borgarahreyfingin 
stærir sig af því að 
vera sprottin upp 

úr grasrótinni, framboðið hafi orðið 
til á meðal óánægðrar þjóðar sem 
vildi breytingar. Þær breytingar sner-
ust ekki síst um opna stjórnsýslu og 
lýðræðislegar umræður. Kallað var 
eftir því að gluggar Alþingishússins 
yrðu opnaðir og þingið talaði við 
þjóðina.

Því skýtur nokkuð skökku við að 
þingmenn hreyfingarinnar skuli ekki 

vilja ræða ályktunartillögu um 
aðild að Evrópusambandinu. 
Þráinn Bertelsson kynnti 
afstöðu hreyfingarinnar, sem 
óskaði eftir að allri umræðu 

um málið yrði hætt á 
þingi og málið sett í 
nefnd. Öðruvísi mér 
áður brá.

 kolbeinn@frettabladid.isÞ
etta er sögulegur dagur, sagði Össur Skarphéðinsson 
þegar hann kynnti Alþingi þingsályktunartillögu þess 
efnis að sækja bæri um aðild að Evrópusambandinu. 
Þetta var jú í fyrsta sinn sem slík tillaga er lögð fram af 
ríkisstjórn og eðlilegt framhald af kosningaumræðunni, 

þegar í fyrsta sinn var rætt af einhverri alvöru um að ganga til 
aðildarviðræðna við ESB. Nú stefnir í að til viðræðnanna verði 
gengið og mun þá fást niðurstaða í það hvaða möguleikar eru fyrir 
hendi í samningum til að verja helstu hagsmuni þjóðarinnar. 

Í því þarf að hugsa um heildarhagsmuni þjóðarinnar, ekki bara 
einstaka sérhagsmuni. Heildarhagsmunirnir geta ekki verið sam-
lagning af þessum sérhagsmunum. Sem dæmi má nefna að hags-
munir þjóðarinnar sem neytenda og hagsmunir landbúnaðar eru 
ekki endilega samrýmanlegir, hvort sem þeir eru settir í samhengi 
við aðild að Evrópusambandinu eða ekki. Við mat á heildarhags-
munum þarf að vega og meta hvaða hagsmunir vega meira til 
hagsbóta fyrir þjóðina alla. 

Umræðuna á þingi í gær mátti greina í tvenns konar mismun-
andi umræðu. Annars vegar hvort, yfirhöfuð, ætti að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu. Hins vegar hvernig fara ætti að því 
að sækja um aðild. Þeir þingmenn sem frekar vildu fjalla um 
málsmeðferð og samningsmarkmið hafa væntanlega svarað fyrri 
spurningunni játandi. Þeir hafa svarað grundvallarspurningunni 
sem þingsályktunartillaga utanríkisráðherra fjallar um; að sækja 
skuli um aðild að Evrópusambandinu. Þegar þeirri spurningu 
hefur verið svarað er hægt að fara að ræða um hvernig eigi að 
komast að því markmiði. 

Tillaga Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks um að fela 
utanríkismálanefnd Alþingis að undirbúa mögulega umsókn um 
aðild getur vel fallið með tillögu utanríkisráðherra, með örlitlum 
breytingum. Sérstaklega á það við um fyrra atriðið, að utanríkis-
nefnd eigi að setja saman greinargerð um mikilvægustu hagsmuni 
Íslands í aðildarviðræðum. Seinna atriðið í tillögu stjórnarandstöð-
unnar, um að utanríkismálanefnd skuli vinna vegvísi að mögulegri 
aðildarumsókn, er aðeins óljósara. 

Vegvísirinn á meðal annars að skýra aðkomu þjóðarinnar að 
aðildarumsókn og staðfestingu aðildarsamningsins, hvaða stjórn-
arskrárbreytingar eru nauðsynlegar og hvað umsókn muni kosta. 
Þetta eru allt spurningar sem þarf að fá svarað. Ekki er hins vegar 
ljóst hví þarf að svara þeim áður en afstaða er tekin til þess hvort 
sækja skuli um aðild. Allir flokkar eru sammála um að samningur 
skuli fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, allir flokkar eru sammála um 
að breytingar á stjórnarskrá eru nauðsynlegar og afstaðan til þess 
hvort sækja eigi um aðild að Evrópusambandinu snýst varla um 
kostnaðinn sem af viðræðunum hlýtur. 

Þingmenn allra flokka hafa tekið þátt í ítarlegum umræðum um 
kosti og galla ESB-aðildar og hafa því flestir fyrir sitt leyti svarað 
grundvallarspurningunni um aðild. Sumir eru henni fylgjandi og 
aðrir andvígir. Þeir sem eru fylgjandi ættu því í utanríkismála-
nefnd að geta komist að niðurstöðu um hvernig þeir fylgja þeirri 
sannfæringu eftir. 

Alþingi fjallar loks um ESB-aðild af alvöru. 

Grundvallar-
spurningu svarað

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

UMRÆÐAN 
Benedikt Steinar Magnússon og Sig-
urður Örn Stefánsson

Undanfarið hefur Stúdentaráð Háskóla 
Íslands staðið fyrir mótmælum og 

undir skriftasöfnun gegn fyrirhugaðri 
gjaldtöku af bílastæðum við HÍ. Við fórum 
á fund Ingjalds Hannibalssonar, fram-
kvæmdastjóra rekstrarsviðs HÍ, til að fá 
nánari upplýsingar um framkvæmdina. Hér 
viljum við vekja athygli á rangfærslum í 
málflutningi Stúdentaráðs, nú síðast í grein 
Jóhanns Más Helgasonar, framkvæmda-
stjóra ráðsins, í Fréttablaðinu 25. maí. 

Næsta haust hyggst HÍ leggja á gjald-
skyldu á bílastæði við Aðalbyggingu og 
Háskólatorg, einungis um 100 stæði af 2.000 
á lóð skólans. Með því er ætlað að auðvelda 
þeim aðgengi sem eiga skammtímaerindi 
í helstu þjónustumiðstöðvar Háskólans, en 
nám er stundað við skólann í 10 byggingum 
utan hins eiginlega háskólasvæðis. 

Stúdentaráð hefur ítrekað haldið því ranglega 
fram að ágóðinn af gjaldskyldunni muni ekki renna 
til Háskólans heldur Bílastæðasjóðs. Í ofangreindri 
grein Jóhanns vísar hann máli sínu til stuðnings 
í orð Ingjalds á student.is þann 29.03.09: „Þessi 
aðgerð er ekki gerð til að afla háskólanum tekna en 

Bílastæðasjóður mun reka þjónustuna og 
sjá um alla framkvæmd.“ Jóhann lætur hér 
staðar numið og fullyrðir: „Svo mörg voru 
þau orð.“

Hér fer Jóhann vísvitandi með rangt mál, 
því áfram er haft eftir Ingjaldi á student.
is: „Ef afgangur er af gjöldunum eftir að 
kostnaður er dreginn frá mun sjóðurinn 
og Háskóli Íslands skipta honum milli sín. 
Hugsanleg hlutdeild Háskólans færi í að 
bæta samgöngur á svæðinu, eins og hjóla- 
og göngustíga og aðstöðu við biðskýli. Það 
verði þó engin sérstök tekjulind.“ Nákvæm-
lega svo mörg voru þau orð.

Stúdentaráð leggst einnig lágt með því að 
halda því fram að með mótmælum sínum sé 
það að verja hagsmuni veikra og fatlaðra. 
Það er út í hött að gefa í skyn að gjaldtakan 
muni skerða aðgengi þeirra. Sérmerkt stæði 
fyrir fatlaða má finna við allar byggingar 
skólans og eru engin áform um að fjarlægja 
þau. Þar að auki er handhöfum stæðiskorts 
hreyfihamlaðra heimilt að leggja ökutæki í 
gjaldskyld stæði án sérstakrar greiðslu. 

Hvers vegna heldur Stúdentaráð ítrekað fram 
ósannindum gegn betri vitund? Ljóst er að lítið 
er að marka undirskriftasöfnun sem byggir á 
rangfærslum.

Höfundar eru nemendur við Háskóla Íslands. 

Stúdentaráð blekkir stúdenta 

BENEDIKT STEINAR 
MAGNÚSSON

SIGURÐUR ÖRN 
STEFÁNSSON

SPOTTIÐ



Verðdæmi:

| Dömufatnaður | Herrafatnaður |
| Íþróttafatnaður | Sundfatnaður |

| Barnafatnaður | Skór | Töskur | DVD |

KORPUTORGI
Stærsta Outlet landsins!

Opið alla daga frá 12 til 18 - Sími 578 9400

Mikið úrval af sundfatnaði!

DVD 500
Tölvuleikir 500
DVD Þáttaraðir 1.000

Dömubolir 695
Dömubuxur 995
Dömutöskur 995
Dömublússur 1.595
Kjólar 1.995

Barnabolir 495
Barnanáttföt 995
Barnaskór 995
Barnabuxur 1.495

Englagúmmískór (21-35) 995
Englagúmmístígvél (29-42) 1.495
Viking barnastígvél 1.895
Gúmmístígvél, svört (35-40) 3.995
Íþróttaskór, karla og kvenna 5.495

Bikinítoppar og buxur 595
Arena sundskýlur, stráka 2.495
Arena sundbolir 2.995
Arena sundskýlur, karla 3.495

FRØKEN PIL blússur 2.495
FRØKEN PIL buxur 3.995
FRØKEN PIL kjólar 6.995

Markmannshanskar f/börn 1.000
Solla stirða, strigaskór 2.495
Barbie, stelpuskór 2.495
Íþróttaálfurinn, strigaskór 2.495
Æfi ngabuxur, stelpu 2.995

Gallabuxur, karla 3.995
Didriksons útivistarbuxur 2.495
Didriksons útivistargalli,
barna og unglinga 4.995

Tamaris dömuskór  3.995
Herraskór 5.995



FERSKT EÐA FROSIÐ

1298 kr./kg.
1078 kr./kg.

898 kr./kg. 

898 kr./kg.

1798 kr./kg.

 2698 kr./kg

2698 kr./kg.KK.SS  1359 kr./kg.

1359 kr./kg.

MEÐ FLUGI 
HÁLFT KÍLÓ 479 kr./kg

Í  LAUSU 259 kr./kg

 198 kr./kg

2 KG POKI 198 kr. RAUÐ OG GRÆN 359 kr./kg.

 229 kr./kg

HÁLFT KÍLÓ



AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

HOLTA FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR
40% AFSLÁTTUR  MERKT VERÐ 2798 KR./KG. 1679 kr./kg.

MEÐ PIRI-PRIRI KRYDDI 1598 kr. /kg.

ALI FERSKUR HEILL KJÚLINGUR
40% AFSLÁTTUR   MERKT VERÐ 998 KR. 598 kr./kg.

HOLTA FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR
40% AFSLÁTTUR MERKT VERÐ 898 KR. 539 kr./kg.

HOLTA FERSK KJÚKLINGALÆRI 
40% AFSLÁTTUR  MERKT VERÐ 898 KR. 539 kr./kg.

BÓNUS FERSKAR  KJÚKLINGABRINGUR
 MERKT VERÐ 1998 KR./KG. 25% AFSLÁTTUR  1498 kr./kg.

HRÁSALAT 3
139 kr.

259 kr.

498 kr.

179 kr.
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NOEL GALLAGHER 
ER 42 ÁRA Í DAG.

„Ég ber hvert einasta lag 
sem ég sem saman við lög 
Bítlanna. Málið er að þeir 
voru bara á undan mér. Ef 

ég hefði fæðst á sama tíma 
og John Lennon þá væri 
það ég sem væri þarna 

uppi.“

Noel Gallagher er gítarleik-
ari hljómsveitarinnar Oasis. 

Hljómsveitin varð heimsfræg 
árið 1994 með sinni fyrstu 

plötu, Definitely Maybe.

MERKISATBURÐIR
1935 Lokið er við byggingu 

Hoover-stíflunnar.
1947 Farþegaflugvél frá Flug-

félagi Íslands á leið frá 
Reykjavík til Akureyrar 
rekst á Hestfjall við 
Héðinsfjörð og farast 25 
manns.

1971 Minnisvarði um Bjarna 
Benediktsson forsætis-
ráðherra, konu hans og 
dótturson er afhjúpaður á 
Þingvöllum þar sem þau 
fórust í eldsvoða 10. júlí 
1970.

1973 Tom Bradley er kosinn 
fysti þeldökki borgarstjóri 
Los Angeles.

1999 Hin sænska Charlotte 
Perrelli vinnur Eurovision-
söngvakeppnina sem 
haldin er í Ísrael. Selma 
Björnsdóttir frá Íslandi er í 
öðru sæti.

Þennan dag árið 1953 
náðu þeir Edmund Hillary 
og Tenzing Norgay á tind 
Everest fyrstir manna.

Hillary var nýsjálenskur 
fjallamaður og landkönn-
uður sem ekki einungis 
afrekaði að ganga á Ever-
est heldur líka á Suður-
pólinn fimm árum síðar. 
Norgay var nepalskur leið-
sögumaður hans sem tók 
í heildina þátt í sjö ferð-
um á Everest. 

Þetta var níundi breski 
leiðangurinn á tindinn og tóku 400 manns þátt 
í honum. Getgátur hafa verið uppi um hvort 
Bretarnir George Mallory og Andrew Irvine hafi 
komist á tindinn 24 árum áður, en þeir týnd-

ust báðir á fjallinu. Lík 
George fannst árið 1997 
í 8.530 metra hæð og 
benda ýmsar vísbending-
ar til þess að hann hafi 
verið á niðurleið, en tind-
ur Everest er 8.850 metra 
yfir sjávarmáli.

Fyrstu Íslendingarnir 
til að klífa Everest voru 
þeir Björn Ólafsson, Einar 
Stefánsson og Hallgrím-
ur Magnússon sem kom-
ust á tindinn hinn 21. 
maí árið 1997. Hinn 16. 

maí árið 2002 fetaði Haraldur Örn Ólafsson síðan í 
fótspor þeirra en það var lokahluti leiðangurs hans 
sem fólst í því að komast á norður- og suðurheim-
skautin og hæstu tinda allra heimsálfa.

ÞETTA GERÐIST:  29. MAÍ ÁRIÐ 1953

Fyrstu mennirnir ná á tind Everest

Nýtt hús líknar- og vinafélagsins 
Bergmáls verður vígt á Sólheimum 
í Grímsnesi á morgun en það verður 
notað fyrir hvíldarvikur sem Bergmál 
býður krabbameinssjúkum og öðrum 
langveikum upp á. 

Félagar í Bergmáli gefa alla sína 
vinnu og hvetja aðra til að gera slíkt 
hið sama. Húsið, sem er tæpir sex 
hundruð fermetrar, var reist með guðs 
og góðra manna hjálp,“ segir formað-
urinn, Kolbrún Karlsdóttir. „Við feng-
um mikið af byggingarefninu gefins 
og hér unnu 32 sjálfboðaliðar baki 
brotnu í fyrrasumar. Í heildina hafa 
mörg hundruð manns komið að bygg-
ingunni á einn eða annan hátt og er 
morgundagurinn því hátíðardagur í 
okkar huga,“ segir Kolbrún, sem hefur 
ásamt öðrum náð að safna fé og sjálf-
boðaliðum til verksins. 

Bergmál, sem var stofnað árið 
1994, var í fyrstu sönghópur gam-
alla skólafélaga frá Hlíðardalsskóla 
í Ölfusi. „Við erum kórinn sem varð 
líknarfélag,“ segir Kolbrún og hlær en 
einn aðalhvatamaður að stofnun hans 
var Ólafur Ólafsson söngvari. Þegar 
Ólafur veiktist af krabbameini og lá 
banaleguna ritaði hann meðal annars 
í dagbók sína: „Ég vildi óska þess að 
til væri staður uppi í sveit, þar sem 
langveikt fólk gæti átt athvarf.“ Þessi 
orð urðu kórfélögum hvatning og var 
fyrsta orlofsvikan haldin í Hlíðardals-
skóla árið 1995.

„Síðustu tíu ár höfum við svo leigt 
gistiheimilin Brekkukot og Veghús á 
Sólheimum í Grímsnesi undir starf-
semina og boðið upp á tvær orlofs-
vikur á ári. Við höfum getað tekið á 
móti rúmlega fjörutíu manns í hvert 
skipti eða hátt í níutíu manns á ári.“ 
Dvöl gesta er þeim að kostnaðarlausu 
og gefa hjúkrunarfólk, matreiðslu-
menn, umönnunaraðilar og aðrir sem 

að vikunum koma vinnu sína. „Hér er 
dásamlegt umhverfi sem gestir njóta 
auk þess sem landsþekktir skemmti-
kraftar koma og gefa af hæfileikum 
sínum og frítíma,“ segir Kolbrún. 

En hvernig kom það til að ráðist var 
í húsbygginguna? „Upphaflega ætluð-
um við eignast upphitaða húsgagna-
geymslu. Við gengum á fund stjórn-
enda á Sólheimum, sem hafa ávallt 
hlúð einstaklega vel að okkur, en var 
tjáð að búið væri að skipuleggja allt 
Sólheimasvæðið og það eina sem við 
gætum fengið væri lóð undir sumar-
bústað. Við slógum til og ætluðum upp-
haflega að nýta hann sem samastað 
fyrir starfsfólk. Síðan tók hann nokkra 
vaxtarkippi og endaði í 560 fermetrum 
með 28 rúmum og sérhannaðri aðstöðu 
fyrir fatlaða. Fyrir vikið er hægt að 
fjölga orlofsvikum sem var orðið löngu 
tímabært.“

Kolbrún er að vonum í skýjunum með 
húsið. „Ég er svo stolt af því að búa í 
landi þar sem er til svona gott fólk 
og finnst dásamlegt að það skuli vera 
hægt að sameina svona margar hend-
ur til góðra verka. Við ætlum því að 
halda upp á þetta með, mér liggur við að 
segja, lúðrasveit og söng og byrjum á at-
höfn í Sólheimakirkju. Þá verður geng-
ið að nýja húsinu og það vígt og síðan 
verða veitingar og dagskrá í Sesselju-
húsi. Á sunnudag verður svo opið hús 
milli 14 og 16 og þá eru allir hjartanlega 
velkomnir.“ vera@frettabladid.is

LÍKNAR- OG VINAFÉLAGIÐ BERGMÁL:  TEKUR Í NOTKUN HÚS FYRIR LANGVEIKA

FJÖLMARGIR HAFA LAGST Á EITT

HRÆRÐ Kolbrún Karlsdóttir er uppnumin yfir 
því að það skuli vera hægt að sameina svona 
margar hendur til góðra verka.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AFREK Í húsinu, sem var reist með hjálp styrktaraðila og sjálfboðaliða, verður boðið upp á hvíldarvikur fyrir langveika. MYND/Birgir Thomsen

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og lang-
amma, 

Kristíana Hólmgeirsdóttir 
Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 
2. júní kl. 13.30.

Valgerður E. Valdemarsdóttir Baldur Guðvinsson
Þórhildur S. Valdemarsdóttir Þorsteinn Þorsteinsson
Hólmgeir Valdemarsson Birna S. Björnsdóttir
Baldvin Valdemarsson Vilborg E. Sveinbjörnsdóttir
Sigrún B. Valdemarsdóttir Ingólfur Ingólfsson
                barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Haraldur Brynjólfsson 
frá Króki, Norðurárdal, Kirkjusandi 3, 
Reykjavík,

lést á Landspítala Landakoti aðfaranótt 26. maí.  
Útförin fer fram frá Áskirkju þriðjudaginn 2. júní 
kl. 13.00.

Sigurbjörg Sigurðardóttir
Brynjólfur Haraldssson Jóhanna Birgisdóttir
Guðrún J. Haraldsdóttir Þorkell D. Jónsson
Arndís Haraldsdóttir Ingþór K. Sveinsson
Ingibjörg E. Ingimundardóttir Kristján V. Kristinsson
Sigurður S. Ingólfsson Kristín S. Steingrímsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

 

Elskulegur faðir minn og sonur,

Árni Ragnar Árnason
Þrastargötu 8, Reykjavík,

sem lést af slysförum þann 21. maí, verður jarð-
sunginn frá Neskirkju 2. júní kl. 13. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vildu minnast 
hans er bent á reikning í banka 0115, höfuðbók 14, 
reikningsnúmer 750663, kt. 250797-2579.

Elmar Freyr Árnason
Ingigerður R. Árnadóttir.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Ragnhildur E. Levy
ljósmóðir, frá Katadal,

verður jarðsungin frá Hvammstangakirkju laugardag-
inn 30. maí kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Hollvinasamtök Heilbrigðisstofnunarinnar á 
Hvammstanga.

Ögn Levy Guðmundsdóttir
Benedikt Jóhannsson
Sigurður Ingi Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður og afa,

Magnúsar Finnbogasonar 
frá Lágafelli, Gilsbakka 2, Hvolsvelli.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilisins 
Kirkjuhvols fyrir góða umönnun.

Auður Hermannsdóttir
Vilborg Magnúsdóttir Gunnar Hermannsson
Finnbogi Magnússon Þórey Pálsdóttir
Ragnhildur Magnúsdóttir Guðmundur Erlendsson
og barnabörn.

AFMÆLI

MELISSA 
ETHERIDGE 
TÓNLISTAR-
KONA ER 48 
ÁRA.

RUPERT 
EVERETT 
LEIKARI ER 
FIMMTUGUR.

ANNETTE 
BENING 

LEIKKONA ER 
51 ÁRS.

MARGRÉT 
FRÍMANNS-

DÓTTIR, 
FORSTÖÐU-

MAÐUR FANG-
ELSISINS Á 

LITLA-HRAUNI, 
ER 55 ÁRA.



garðurinn
FÖSTUDAGUR   29. MAÍ 2009

FRÉTTA
BLA

Ð
IÐ

/VA
LLI

Sumarlegt stáss
Litadýrðin er allsráðandi í 
borðskrauti í sumar.  BLS. 2
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Létt er yfir fólki þessa dag-
ana þar sem sólin vermir húð 
og hjörtu og því ekki seinna 
vænna að setja í sumargírinn. 
Margt er í boði þegar kemur 
að því að skreyta sumarborðið.

Bjartir litir og fallegir smáhlut-
ir setja svip sinn á sumarskreyt-
ingar þetta árið líkt og endranær. 
Þegar kemur að því að dekka sum-
arborðið er margt í boði og auð-
velt er að nálgast ýmiss konar 
diska, framreiðsluföt, kerta-
stjaka, lugtir, munnþurrkur og 
fleira sem nýtur sín vel í bland 
við garðhúsgögnin. Hjá Garð-
heimum og The Pier kennir ým-
issa grasa þegar kemur að sum-
arlegu stássi og gefur hér að líta 
brot af úrvalinu. 

„Litadýrðin er allsráðandi í 
sumar og gamlir hlutir nýttir í 
bland við nýtt. Íslendingar eru 
aldrei duglegri að rækta 
sitt eigið grænmeti 
en nú, enda ótrúlega 
einfalt og 

skemmtileg hugmynd að rækta 
salatið í svalakerjum og blóma-
pottum,“ segir Olga B. Gísladótt-
ir hjá Garðheimum og kemur með 
skemmtilega hugmynd í matar-
boðið: „Gestirnir geta sjálfir tínt 
salatblöð af plöntunni og gert sitt 
salat sjálfir. Salatplantan lifir 
áfram og hægt er að tína af henni 
ný og fersk blöð allt sumarið.”

Hjá versluninni The Pier hafa 
geitungagildrurnar notið mikilla 
vinsælda upp á síðkastið. „Við 
auglýstum þær nýverið og 
þær runnu út þar sem ný-
verið hafði verið rætt um 
að geitungarnir væru að 
lifna við. Síðan höfum við 
mikið úrval af lugtum 
en þær eru mjög vinsæl-
ar til að skreyta garða 
með,“ segir Margrét 

Rögnvaldsdóttir, verslunar-
stjóri The Pier á Korputorgi. 
Lugtirnar má bæði hengja upp 
og láta standa einar sér. „Við 
erum líka með alls konar falleg 
kerti sem henta vel sem tækifær-

isgjafir. Núna erum við með garð-
könnur sem eru í senn skraut og 
hafa notagildi en heitir og fallegir 
litir eru áberandi og má þar nefna 
sterkan lime-grænan, bleikan og 
gula liti,“ segir hún og nefnir að öll 
smávara í versluninni sé skrautleg 
og skemmtileg. - hs

Litadýrðin allsráðandi

Dekkað sumarborð í garðinn hjá 
The Pier. Gíraffinn við borðfótinn er 
í senn skrautmunur og garðkanna. 
Hér gefur líka að líta ýmiss 
konar lugtir, diska, glös, kerti og 
geitungagildrur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fjölbreytt úrval er af glösum í The Pier. Ananas-
diskurinn er á 590 krónur og diskamottan á 490 
krónur en glasið á er á 590 krónur.

Pallurinn er oftar en ekki framlenging á híbýlum fjölskyldunnar um sumartíminn. Því er tilvalið að skreyta hann og gera fallegan.

Gott er að hafa hentug ílát undir olíur, 
krydd og annað sem fylgir grillmat.

Þessi kertablóm í garðinn eru úr gleri og 
járni á 390 krónur í The Pier.

Fallegar lugtir, kyndlar og kerti setja 
hlýlegan svip á veisluborðið um kvöld.

● VARNIR GEGN SKAÐVÖLDUM  Um leið og sumarið gengur 
í garð kviknar líf í görðum, tré og runnar skrýðast laufi, blóm springa út 
og meindýrin fara á stjá. Meðal þeirra eru fiðrildalirfur, sem geta valdið 
miklu tjóni í görðum ef þær eru ekki stöðvaðar í tæka tíð, að sögn 

Halldórs Sverrissonar, 
plöntusjúkdómafræðings á 
Mógilsá og lektors við Land-
búnaðarháskóla Íslands. 

 „Þær fara af stað núna 
og eru að fram eftir vori. 
Leggjast á laufin og geta 
í verstu tilvikum aflaugað 
tré. Lirfurnar eru litlar en 
ummerkin augljós: ljót, 
uppvafin og stundum 
uppétin laufblöð. Í sumum 

tilvikum leggjast þær á brum og það getur hindrað vöxt trjáa.“ En hvað 
er til ráða? „Garðaúðun. Kaupa annaðhvort brúsa sjálfur eða kalla fag-
menn til verksins ef trén eru of stór eða vandamálið of umfangsmikið.“

 Þá nefnir Halldór annan skaðvald til sögunnar, ryðsvepp, sem gerir 
vart við sig síðla sumars og leggst á ákveðnar trjátegundir, til dæmis 
víði og ösp. „Þessi rauðguli sveppur getur í verstu tilfellum dregið mátt 
úr trjám. Hann er hins vegar hvorki hættulegur mönnum né trjám og 
aðeins tré af sömu tegund smita hvert annað. Sem stendur er ekkert 
eitur fáanlegt gegn honum hérlendis og því lítið hægt að gera við 
honum í bili.“

Lugtir og kertaljós 
minna á 1001 nótt og 

setja alltaf rómantísk-
an svip á umhverfi sitt. Minni 
lugtin er á 1.490 krónur og sú 
stærri á 990 krónur í The Pier.

● ÓMÓTSTÆÐILEGIR ÁLFAR Í GARÐINN 
 Litlir, feitir garðálfar í litríkum fötum eru krúttleg-
ir og lífga upp á garðinn. Þó að garðálfarnir séu 
ólíkir íslensku álfunum og huldufólkinu er ekki 
þar með sagt að þeir séu minna dularfullir. Þeir 
eru til dæmis þekktir fyrir að hverfa og birtast aftur, 
vikum eða jafnvel mánuðum síðar. Því ættu allir að fara 
vel með garðálfinn sinn og koma fram við hann af virð-
ingu, því það boðar ekki gott að koma illa fram við álfa. 



Besta
verðið! Besta

verðið! Besta
verðið!

Úrval af Grillpro grillaukahlutum á frábæru verði

living styleliving style
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Garður Sonju Ásbjörnsdóttur 
hárskera ber þess vel merki að 
fingur hennar eru ekki bara 
liprir í hári heldur líka grænir. 

„Það voru fjórar aspir í garðinum 
þegar við tókum við honum fyrir 
þrettán árum,“ segir Sonja, sem 
hefur eytt drjúgum tíma í garð-
inum síðan og sér ekki eftir mín-
útu. „Ég myndi helst vilja eiga 
þrjá garða. Mér finnst ég aldrei 
eyða nógu miklum tíma úti í garði 
og mér leiðist þegar ekkert er að 
gera þar. Það er fínt ef veðrið er 
vont, þá vinn ég oft skítverkin en 
fæ mér frekar pásu þegar veðrið 
er gott.“

Sonja lýsir garðinum sínum 
sjálf sem villtum og óskipulögð-
um. Þar ægir saman hinum ýmsu 
tegundum plantna, grjóti og göml-
um gersemum. „Ég hef alltaf haft 
gaman af því að safna blómum og 
alls kyns dóti. Ég er með mikið af 
fjölærum plöntum í garðinum hjá 
mér. Það er rosalega vindasamt 
hérna og ég er í stöðugri baráttu 
við austanáttina. Þess vegna er 
mikilvægt að velja plöntur sem eru 
harðgerar. Nú bíð ég spennt eftir 
því sem ég setti niður í fyrra.“ - hhs

Í garðinum er margt að finna. Í þessu 
forláta fuglabúri býr blóm en ekki fugl.  

Þessa kúlu, sem nú gegnir hlutverki 
blómakers, fann faðir Sonju í fjöru. 

Graslaukurinn blómstrar svo fallega og 
ekki er verra hvað hann er góður í mat. 

Eiginmaður Sonju ber grjót  í garðinn 
svo hún geti búið til úr þeim andlit. 

Eins og sjá má eyðir Sonja Ásbjörnsdóttir drjúgum tíma í garðinum en þar úir og grúir af forvitnilegum hlutum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLIFaðir Sonju, Ásbjörn Þórarinsson, smíðaði þetta fallega fuglahús. 

Sonja Ásbjörnsdóttir, sonur hennar Eyþór Arnar og labradorhundurinn Megas. 

Villtur og óskipulagður



„Ravioli er pasta með fyllingu, 
sem er algengt á Norður-Ítalíu,“ 
segir hinn ítalski Paolo Gian-
francesco. Í Flórens lærði hann 
arkitektúr og þar sótti hann einn-
ig japanskan matreiðsluskóla 
og lærði til prófs í vínsmökkun. 
Paolo fékk snemma mikinn áhuga 
á matargerð en hann  er ættaður 
frá bænum Bojano í Molisa-héraði 
á Suður-Ítalíu.

„Ferskt pasta þarf litla suðu,“ 
svarar Paolo þegar hann er 
spurður út í leiðbeiningar við 
matreiðsluna.„Setjið klettasalat-
dressinguna fyrst á diskinn, þar 
næst pastað og setjið sósuna síðan 
ofan á. En gætið þess að hræra 
þessu ekki saman.“ 

Aðferðin við pastadeigið er að 
sögn Paolo áþekk þeirri sem notuð 
er við pítsudeig, enda kannast 
flestir við það hvernig á að hnoða 
það og fletja síðan út með köku-
kefli, því algenga eldhúsáhaldi. 

Paolo hvetur þá sem aldrei hafa 
reynt að laga handgert pasta til að 
ráðast til atlögu við það sem fyrst. 
„Farið bara varlega þegar pastað 
er dregið upp úr pottinum.“

Hér til hliðar má sjá útfærslu 
Paolo á fylltu pasta þar sem 
hann leyfir sér að leika sér með 
hefðina.

 vala@frettabladid.is

Pasta (ravioli)
3 egg
2 eggjahvítur
salt
um 350 g af hvítu hveiti

Fylling
½ lítill laukur saxaður
150 g ferskir ítalskir 
Porcini-sveppir eða 30 g 
þurrkaðir
125 g ferskur mozza-
rellaostur
salt og svartur pipar
50 g parmesanostur

Dressing
3 msk. jómfrúarolía
örlítið af blóðbergi 
(tímían)
1 hvítlauksrif
150 g kirsuberjatómatar

Sósa
50 g ferskt klettasalat 
(rucola)
15 g furuhnetur
3 msk. jómfrúarolía
50 g parmesanostur

Sláið eggjunum 
saman við eggjahvít-

urnar og vinnið hveitið 
og saltið saman við. 
Rúllið deiginu í litla 
bolta og látið standa 
og setjið rakan klút yfir 
í um 30 mínútur.

Setjið snyrta sveppina, 
skorinn laukinn, 
brytjaðan mozzarella- 
og parmesanostinn 
á pönnu og saltið og 
piprið og setjið svo allt 
saman í matvinnsluvél 
eða blandara.

Fletjið deigið út í tvö 
þunn blöð og skerið 
í tólf ferninga/hringi. 
Notið ½ msk. af 
fyllingu á hvern 5 cm 
ferning. Látið það í 
sjóðandi saltað vatn 
og gætið þess að 
sjóða ekki of lengi. 
Takið pastað varlega 
upp úr pottinum og 
leyfið því að þorna. 
Berið fram með sós-
unni og dressingunni.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

GRÓÐURBLÓT  verður haldið við hús Skógræktar ríkisins á 

Mógilsá í Kollafirði laugardaginn 30. maí klukkan 14. Eftir blót-

ið verður grillað, spjallað og spaugað. Stuttar gönguleiðir eru í 

nágrenninu og hin árlega eggjaleit fer fram.

Heimalagað fyllt pasta
Paolo Gianfrancesco er ítalskur arkitekt sem búið hefur hér á landi í tvö ár. Hann gefur lesendum Frétta-
blaðsins uppskrift að fylltu pasta, ravioli, sem er einfaldara að búa til en margir halda.

„Setjið klettasalat-dressinguna fyrst á diskinn,“ bendir Paolo á. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

HEIMALAGAÐ PASTA
Með fyllingu  FYRIR 4

Ravioli, fyllt pasta, er algengt á Norður-Ítalíu. Ferskt 
pasta þarf litla suðu og best er að bera það fram 
sem fyrst.

H
rin

g
b
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t

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Nýr A la Carte
REYKT ÖND

með blönduðu salati, valhnetum og fíkjublöndu
Við mælum með Pinot Gris, Pully Fumé 

eða Pouilly Fuisse með þessum rétti.

4ra rétta tilboðsseðill
Verð aðeins 6.890 kr.

með 4 glösum af sérvöldum vínum aðeins 10.490 kr.

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!
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„Leikritið fjallar um tvo krakka, 
þau Erp og Helgu Soffíu, sem þekkj-
ast ekki og lenda saman í herbergi 
um stund. Þau þurfa að finna út úr 
því hvernig þeim tekst að líka við 
hvort annað,“ segir Kolbrún Anna 
Björnsdóttir, leikstjóri og danshöf-
undur leiksýningarinnar Út í kött, 
sem frumsýnt var í Gerðubergi í 
vikunni.
 „Strákurinn vill fá að vera í friði 
en stelpan er ólm í að segja honum 
sögur og ævintýri. Henni tekst að 
lokum að snúa algerlega upp á til-
veru hans og sannfæra hann um 
að ævintýri séu skemmtileg,“ segir 
Kolbrún Anna en í sýningunni er 
staðalímyndunum gefið langt nef 

og hláturinn notaður til að opna 
augu áhorfenda fyrir því að heim-
urinn er ekki eins svart-hvítur og 
hann sýnist. 

 „Helga Soffía snýr upp á sögurn-
ar þannig að kvenpersónurnar eru 
ekki jafn miklir aumingjar og í upp-
runalegu ævintýrunum,“ útskýrir 
Kolbrún Anna en á sýningunni er 
fléttað saman þremur ævintýrum, 
Rauðhettu, Öskubusku og Grísunum 
þremur. „Rauðhetta er sko enginn 
ráðvilltur sakleysingi heldur bjarg-
ar sér bara sjálf,“ segir Kolbrún 
Anna glaðlega.

Leikgerðin og tónlistin er unnin af 
Benóný Ægissyni en dans og söng-
ur spilar stóran þátt í sýningunni. 

Leikararnir eru fimm, þau Kolbrún 
Anna Björnsdóttir, Guðmundur 
Elías Knudsen, Ragnheiður Árna-
dóttir, Fannar Guðni Guðmundsson 
og Sóley Anna Benónýsdóttir. 

Skólar geta fengið leikhópinn til 
sín og fengið þá fræðsluefni með 
sem Kolbrún Anna hefur unnið ann-
ars vegar um Grimms-ævintýri og 
hins vegar um kynhlutverk.

Út í kött verður sýnt í Gerðubergi 
á morgun klukkan 14. Einnig verða 
þrjár sýningar í Hafnarfjarðarleik-
húsinu 6. og 7. júní. Nánari upp-
lýsingar um leikritið og sýningar 
má finna á vefsíðunni www.this.is/
great/utikott.html.

solveig@frettabladid.is

Úr sér gengnum staðal-
ímyndum gefið langt nef
Lýðveldisleikhúsið hefur sett upp ævintýraleikinn Út í kött. Í leikritinu eru fléttuð saman nokkur Grimms-
ævintýri með dansi og söng, en með sanni má segja að þar er Rauðhetta enginn ráðvilltur sakleysingi.

Litríkir og glaðlegir búningar gefa leikritinu Út í kött ævintýralegan blæ. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HÁSKÓLAKÓRINN  og hátíðarkór frá Hálogalandi í Noregi halda 

sameiginlega tónleika í Reykholtskirkju 1. júní klukkan 17. Á dagskrá er blanda 

af íslenskri og norskri tónlist en efnisskrá Háskólakórsins nefnist Hrafnamál 

enda kemur krummi víða við sögu í lögunum.

Árbæjarsafn er opið frá 10 til 17 yfir sumartímann. Árbæjarsafn er útisafn og auk 

Árbæjar eru þar yfir 20 hús, sem mynda torg, þorp og sveit. Flest húsin hafa verið 

flutt úr miðbæ Reykjavíkur. Í safninu er boðið upp á 

fjölda sýninga og viðburða þar sem einstökum þáttum 

í sögu Reykjavíkur eru gerð skil.

www.arbaejarsafn.is
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SELDI 
BÚSLÓÐINA 

OG FLUTTI ÚT

Harpa Einarsdóttir, 
teiknari og fatahönnuður, 

nýtur sín vel í Atlanta 
þar sem hún vinnur fyrir 

tölvuleikjafyrirtækið CCP.

SUMARTILBOÐ

27.950Kr.

SYKURSÆT 
RÓMANTÍK OG 
PASTELLITIR
Björg Alfreðsdóttir förð-
unarmeistari sýnir heit-
ustu sumarförðunina.

OPNA „SEC-
OND HAND“-
VERSLUN
Verslunin Nostalgía var 
opnuð á Laugaveginum á 
miðvikudaginn.

GIFTIR SIG 
Í DANSKRI 
SVEITAKIRKJU
Friðrik Weisshappel 
gengur í það heilaga 11. 
júlí næstkomandi.
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Þ etta var eiginlega svolítil skyndiákvörð-
un. Við fengum bara hugmynd og vorum 

ekkert að velta okkur of mikið yfir henni,“ 
segir Urður Hákonardóttir, fyrrum söngkona 
Gusgus og framkvæmdastjóri Nostalgíu, nýrr-
ar fataverslunar við Laugaveg 37. Verslunin 
var opnuð með opnunarteiti á miðvikudags-
kvöldið. 

„Í rauninni small allt mjög auðveldlega 
saman, vorum fljót að panta inn litla send-
ingu og svo er meira á leiðinni í næstu viku,“ 
segir Urður. „Búðin er hlaðin gersemum og 
vel völdum „second hand“-stykkjum ásamt 

ýmsum skemmtilegum nytjahlutum. Við selj-
um notuð föt og ýmsa smáhluti og erum við 
opin fyrir því að kaupa gamla lagera, tuttugu 
ára og eldri, af fatnaði, fylgihlutum og bús-
áhöldum,“ segir Gígja Ísis verslunarstjóri og 
Urður tekur í sama streng. „Við erum með 
fjölbreytt úrval og erum ekki að einskorða 
okkur við ákveðin tímabil eða stíl og erum 
með 70‘s, 80‘s og 90‘s dót,“ segir Urður sem 
vann áður í 38 þrepum og Spúútnik. 

Aðspurð segist hún ekki hafa séð neitt því 
til fyrirstöðu að stofna verslun í kreppunni. 
„Ég sé ekki að þetta ætti ekki að vera hægt. 

Ég held að á þessum tíma blómstri litlu 
fyrirtækin, endurvinnsla og íslensk hönn-
un, það er vonandi það sem fólk er að hugsa 
um núna. „Second hand“ er líka alltaf búið 
að vera sterkt hér og er að koma sterkara inn 
en áður. Við erum að opna á góðum tíma því 
sumarið er alltaf svolítið tími Laugavegarins 
og ég er ein af þeim sem fer alltaf á Lauga-
veginn, en ekki í Kringluna eða Smáralind,“ 
útskýrir Urður og segist vera bjartsýn. „Það 
kom fullt af fólki í gær og við höfum fengið 
rosalega góðar viðtökur svo ég hef fulla trú á 
þessu.“  - ag

núna
✽  á ferð um landið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Stefán Karlsson Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 
Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is sími 512 5462 
Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

„Undirbúningur er í fullum gangi 
og það er búið að ganga frá öllu 
þessu helsta svo sem matseðli, 
kokkum og músík,“ segir Friðrik 
Weisshappel spurður um fyrirhug-
að brúðkaup. Friðrik mun ganga 
að eiga unnustu sína, Tine Holm-
boe, 11. júlí næstkomandi, en þau 
trúlofuðu sig í fyrrasumar og eiga 
dótturina Irmu, sextán mánaða.

Við ætlum að gifta okkur í lítilli 
sveitakirkju sem er í klukkutíma 
akstursfjarlægð frá Kaupmanna-
höfn, en höldum síðan veislu 
á herragarði sem er í eigu fjöl-
skyldu Tine. Þar ætla mínir bestu 
vinir að gista og síðan vöknum við 
öll saman og fáum okkur „brunch“ 
daginn eftir,“ útskýrir Friðrik sem 
á von á um 125 manns í veisluna, 
en um 30 manns munu gista á 
herragarðinum. 

Aðspurður segist hann vera 
búinn að bóka tónlistaratriði og 
ljósmyndara fyrir brúðkaupsdag-
inn. „Í mínum vinahópi eru tveir 
mjög góðir plötusnúðar, en síðan 
erum við búin að bóka danska 
djassmúsíkanta. 

Við vildum ekki fara í hefð-
bundna brúðkaupsmyndatöku 
svo við fengum mjög góðan tón-
leikaljósmyndara sem verður með 
okkur allan tímann og sefur svo 
ásamt gestum til að taka myndir 
daginn eftir. 

Það mikilvægasta við þetta er 
að vakna inn í hjónabandið um-
kringdur nánustu vinum og fjöl-
skyldu,“ segir Friðrik, spenntur 
fyrir stóru stundinni.  - ag

Friðrik Weisshappel gengur í það heilaga:

Giftir sig í Danmörku

Hamingjusöm Friðrik og Tine ásamt 
dóttur sinni, Irmu, sem er að verða sex-
tán mánaða.

BLÓMLEG Í BLEIKU Eins og gefur 
að skilja vakti Paris Hilton eftirtekt 
þegar hún mætti í þessum bleika 
blómakjól í kokkteilboð við opnun 
Mardan Palace-hótelsins í Tyrklandi 
um síðustu helgi. 

augnablikið

Selur nýjan heilsu- og 
vítamíndrykk
„Bróðir minn fékk þvílíkan áhuga á 
þessu og er að selja þetta svo ég 
er svona að hjálpa honum,“ segir 
Ragnheiður Ragnarsdóttir sund-
kona um nýjan heilsu- og vítamín-
drykk sem kallast Jen Fe. „Þjálfar-
arnir mínir byrjuðu á þessu og 
þegar ég sá hvað þeir voru 
hressir og orkumiklir ákvað 
ég að prófa. Ég borða ekki 
mikinn sykur, en núna lang-
ar mig bara ekki í neitt sætt og er 
miklu hressari,“ segir Ragnheiður 
um drykkinn, en um síðustu helgi 

setti hún tvö ís-
landsmet í 50 og 
100 metra skrið-
sundi og er þar 
með komin í 30. 
sæti í heiminum 
í 50 metra skrið-
sundi.

Eyða sumrinu á Íslandi
Duncan McKnight, söngvari hljóm-
sveitarinnar The Virgin Tongues, 
sem stórslasaðist eftir fall úr íbúð 
á Skólavörðustíg í byrjun maí er 
kominn úr lífshættu. Félagar hans 
í bandinu hafa ákveðið að eyða 
sumrinu á Íslandi við upptökur á 
meðan Duncan nær bata og eru 
mjög hrifnir af landi og þjóð. Þeir 
eru um þessar mundir að taka upp 
myndband við lag sitt Six Feet 
Underground. 

Eignaðist litla stelpu
Sigrún Hrólfsdóttir, einn þriggja 
meðlima Gjörningaklúbbsins, átti 
dóttur í síðustu viku ásamt unn-
usta sínum, Þorgeiri Guðmunds-
syni tónlistarmanni og kvikmynda-
gerðarmanni. Þetta er fyrsta barn 
þeirra og heilsast móður og barni 
vel. 

NÍNA BJÖRK GUNNARSDÓTTIR LJÓSMYNDARI 
ég ætla að hitta vini á föstudagskvöldið og á laugardaginn ætla ég með soninn og 
kærastann á fjölskylduskemmtun hjá 365 sem er í fjölskyldugarðinum. Á sunnu-
daginn er ég að vinna en þá er bæði fjölskyldumyndataka og óléttumyndataka. 
þetta verður yndisleg og skemmtileg helgi þar sem ég mun hitta fullt af fólki. 

helgin
MÍN

Ný „second hand“-verslun á Laugavegi:

Notuð föt og nytjahlutir

Ánægðar Helena Jónsdóttir mætti á 
opnunina ásamt dóttur sinni, Hrafntinnu 
Árnadóttur, og Moniku Magdalenu.

Töff Svala Björgvins var meðal gesta við 
opnun Nostalgíu.

Flottar Urður Hákon-
ardóttir framkvæmda-

stjóri og Gígja Ísis, versl-
unarstjóri Nostalgíu, voru 
ánægðar með opnunina.

þetta
HELST
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gleðilegt sumar! 
Opnunartími helgarinnar:  Laugardagur 10-18. Hvítasunnudagur lokað.
Annar í hvítasunnu 12-18.

FELLANLEGT
BORÐ

7.990,-
FELLANLEGUR STÓLL

5.990,-

NESTISKARFA
fyrir 4

4.990,-

NESTISKARFA
með tvískiptu loki

1.990,-

LEIKSTJÓRASTÓLL

7.990,-

BLÓMAKERTASTJAKI

390,-

BAMBUSKERTASTJAKI 190,-

ÚTIKERTI Í FÖTU 990,-

GRÆN LUKT

1.490,-

GUL LUKT

1.490,-

ÚTIKERTI

690 ,-

DISKUR
Á ÞREMUR

HÆÐUM

2.490,-

DYRAMOTTA

990,-

afsláttur

Fiji garðsett

áður 99.900,-
nú 79.920,-

Helgartilboð!

20%
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n Stjörnumerki: 
Naut í Venus.
Besti tími dagsins: 
Morgunstund ef ég er útsofin, annars síðla 
kvölds. 

Geisladiskurinn í spilaranum: 
Akkúrat núna er það Mariee Sioux.

Uppáhaldsverslunin:
 Kron Kron án efa!

Uppáhaldsmaturinn: 
Indverskur, mexíkóskur 
og víetnamskur.

Líkamsræktin: 
Baðhúsið ef ég er á 
landinu.

Mesta dekrið: 
Ég elska að láta fæða 
mig á góðri tónlist og 
góðum mat!

Ég lít mest upp til: 
Vivienne Westwood er 

ótrúlegur karakter, hún hefur haldið sínum stíl í 
gegnum öll þessi ár, alltaf sami töffarinn og vílar 
það ekki fyrir sér að ná sér í gaur sem er 25 
árum yngri á sextugsaldri! Algjör virðing!

Áhrifavaldurinn? 
Það fer eftir hvað við erum að tala 
um, myndlist, hönnun eða bara lífið 
almennt? Ég get ekki beint sagt að ein-
hver ein manneskja eða atburður hafi 
haft einhver afgerandi áhrif, heldur 
meira samansafn af hlutum sem koma 
til manns í gegnum lífið.

Draumafríið? 
Ætli það sé ekki bara að keyra 
hringinn með krílunum.

Hverju myndirðu sleppa ef þú 
yrðir að spara?
Allavega ekki 
dökku súkkulaði 
og púrtvíni! 

Harpa Einarsdóttir, 
fatahönnuður og teikn-
ari, var stödd í Atlanta 
þegar bankahrunið 
varð á Íslandi. Þar fékk 
hún atvinnutilboð hjá 
tölvuleikjafyrirtækinu 
CCP sem hún gat ekki 
hafnað, seldi búslóðina 
stuttu síðar og flutti út.

Viðtal:  Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

É
g ætlaði alltaf að verða 
listamaður. Áður en ég 
komst á táningsaldur-
inn ætlaði ég reynd-
ar að verða ballerína, 

en það var ekki kenndur ballett í 
Borgarnesi,“ segir Harpa sem ólst 
upp þar og á Akranesi þar til hún 
flutti í bæinn sextán ára gömul 
ásamt móður sinni. „Ég tók ekki 
nema eina önn í MH, ég er eirðar-
laus að eðlisfari og ákvað að taka 
mér frí frá skólanum til að flakka 
aðeins um heiminn. Eftir að hafa 
farið víða og dvalið í London í eitt 
ár kom ég aftur heim og ætlaði að 
halda áfram námi, 22 ára, en þá 
varð ég þunguð af syni mínum. Ég 
og kærasti minn hættum saman 
þegar hann var átta mánaða, en á 
þeim tíma var ég í fornámi í mynd-
list í FB. Ég flutti til mömmu með 
hundinn og strákinn pínulítinn 
og mánuði síðar kom í ljós að ég 
var komin tvo mánuði á leið með 
dóttur okkar sem var eðlilega pínu 
sjokk. Elsku mamma hefur alltaf 
veitt mér mikinn stuðning í gegn-
um árin og við staðið vel saman. 
Þegar þarna er komið var íbúða-
verð að hækka mikið og ákváð-
um við því að rífa okkur upp og 
flytja til Akureyrar. Þar áttum við 
dásamlegt ár og ég held að ég hafi 
aldrei verið eins mikil húsmóðir 
og þetta ár, bakaði brauð á hverj-
um degi og gerði rabarbarasultu,“ 
segir Harpa og brosir. „En það leið 
ekki á löngu þar til eirðarleysið 
gerði vart við sig að nýju, ég flutti 
því aftur í bæinn og sótti fljótlega 
um í Listaháskólanum þar sem ég 
útskrifaðist síðan úr fatahönnun 
árið 2005.“

HARÐUR BRANSI
„Eftir útskrift byrjaði ég svo að 
vinna í búningadeild Þjóðleik-
hússins þar sem ég kynntist 

Selmu Ragnarsdóttur klæðskera 
og við fórum að vinna saman að 
Starkiller-hönnunarlínunni. Ég 
hef sniðagerðina ekki mikið í mér, 
en get teiknað nákvæmlega upp 
hvað mig langar að gera, þannig 
gátum við sameinað krafta okkar. 
Við vorum með litla búð og vinnu-
stofu á Laugavegi en ég var samt 
alltaf í fullri vinnu með þessu. 
Það var auðvitað alltaf draumur-
inn að fara í alvöru framleiðslu 
því maður græðir aldrei á svona 
dúlleríi. Ég hef samt ekki gefist 
upp og langar einhvern tíma að 
taka upp þráðinn og stofna nýja 
línu,“ útskýrir Harpa sem sá um 
búningahönnun meðal annars 
fyrir Mýrina og Duggholufólkið. 
„Ég hef alltaf verið með annan 
fótinn í „production-bransan-
um“ og í framtíðinni get ég alveg 
séð mig fyrir mér að vinna sem 
búningahönnuður eða „concept“ 
listamaður í kvikmyndum.“

ERFIÐ ÁKVÖRÐUN
Harpa hóf störf hjá tölvuleikja-
fyrirtækinu CCP á Íslandi fyrir 
rúmum tveimur árum. Þar hefur 
hún hannað búninga fyrir hinn 
vinsæla tölvuleik EVE online, en í 
haust fékk hún atvinnutilboð hjá 
útibúi fyrirtækisins í Atlanta sem 
hún gat ekki hafnað.

„Ég var búin að segja upp hjá 
CCP og var á leiðinni til Boston þar 
sem ég var búin að ráða mig hjá 
fyrirtækinu Harmonix sem fram-
leiðir meðal annars Rockband-
tölvuleikina. Kunningi minn, sem 
hannaði alla áprentunina fyrir 
Starkiller-línuna, vinnur þar og 
okkur langaði að vera nær hvort 
öðru til að geta föndrað meira 
saman og skapað augnakon-
fekt í tísku og listum. Elskurn-
ar mínar í CCP voru hins vegar 
ekki alveg á því að sleppa mér 
og buðu mér stöðu við að hafa 
yfirumsjón með klæða- og kar-
aktersköpun í nýja netleiknum 
sem þeir eru að framleiða. Ég man 
að þegar þeir buðu mér út til að 
kanna aðstæður fékk ég símtal frá 
Krumma (Oddi Hrafni Björgvins-
syni söngvara) sem sagði: „Nú 
er þetta búið, bankarnir eru allir 
farnir á hausinn,“ en þá var ég á 
fimm stjörnu hóteli með kokkteil 
í hönd þannig að þetta hljómaði 

Í EKTA SUÐURRÍKJASTEMNINGU
Töff „Fyrsti alvöru kær-

astinn minn, hann Jón 
Páll, gerði þetta,“ segir 

Harpa, spurð um tattúin 
á handleggjunum.

Ég man að þegar
símtal frá Krumm
allir farnir á hau
kokkteil í hönd þ

Laxveiði
Silungsveiði
Skotveiði

www.strengir.is
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U Í ATLANTA
ótrúlega fjarstæðukennt,“ segir 
Harpa sem seldi meirihlutann af 
búslóð sinni þegar hún kom til 
Íslands og flutti til Atlanta fyrir 
hálfu ári. „Þetta var erfið ákvörð-
un að taka, en ég er mjög sátt. Það 
hafði líka áhrif að það eru um tíu 
íslenskar fjölskyldur þarna sem 
standa mjög vel saman svo það er 
mikið öryggi og stuðningur í því. 
Það er bráðnauðsynlegt að kom-
ast í burtu öðru hverju því það er 
stundum eins og Ísland sé svona 
köngulóarvefur sem maður fest-
ist í og maður nær einhvern veg-
inn ekki að komast áfram, maður 
er bara þessi ákveðna manneskja 
sem allir eru búnir að mynda sér 
skoðun á að sé svona og hinsegin 
þótt inni í sér sé maður einhvers 
staðar allt annars staðar. En ég 
elska Ísland og alla yndislegu vini 
mína og fjölskyldu sem ég sakna 
hræðilega mikið, en stundum þarf 
maður að fara burt til að átta sig á 

hvað maður hefur það í rauninni 
helvíti gott hérna. Þá er maður 
rólegri í hjartanu þegar maður 
kemur aftur,“ segir hún og brosir. 

SUÐURRÍKJASTEMNING
Hörpu segist líka vel við nýju 
heimkynnin og er búin að koma 
sér vel fyrir. „Ég fann yndislegt 
hús í Atlanta, með risagarði og er 
búin að kaupa ruggustól á verönd-
ina. Það er mjög notalegt að sitja 
þar á kvöldin með rauðvínsglas og 
hlusta á sönginn í engisprettun-
um, ekta Suðurríkjastemning. Ég 
kom til Íslands núna til að sækja 
börnin, en ég vildi að þau kláruðu 
skólann hér heima fram á vor. 
Nú eru þau orðin mjög spennt að 
flytja.“ segir Harpa um dóttur sína, 
Hrafnhildi Sunnu, sem er níu ára 
og son sinn, Aron Örn, ellefu ára.

Aðspurð segist Harpa ekki vera 
í föstu sambandi en hún var með 
Oddi Hrafni Björgvinssyni söngv-
ara í tvö ár, sem er betur þekkt-
ur sem Krummi í Mínus. „Við 
vorum hætt saman áður en ég 
fór, en vorum samt alltaf saman 
og eigum rosalega sérstök og 
sterk tengsl sem rofna aldrei. Ég 
var alveg að spá hvort ég ætti að 
taka hann með út, en hann er að 
gera svo mikið hér í tónlistinni og 
er á kafi í hinum ýmsu verkefn-
um svo það fór ekki svo,“ segir 
hún og brosir, „en vonandi kemur 
hann bráðum í heimsókn. Ég skora 
á hann hér og nú!“ 

ALLAR DYR OPNAR
Spurð um framtíðaráform segir 
Harpa allar dyr opnar. „Ég verð nú 
að öllum líkindum áfram hjá CCP 
næstu árin, það er, held ég, ekki 
hægt að finna betri atvinnuveit-
endur, það er endalaust dekrað 

við okkur, en það er best að halda 
dyrunum opnum og sjá hvað lífið 
færir manni,“ segir hún. Þegar 
ég kem aftur til Atlanta ætla ég 
að byrja á að breyta bílskúrnum 
mínum í góða vinnustofu og byrja 
aftur að mála í mínum frítíma, það 
er eitthvað sem ég hef ekki fundið 
tíma til að gera hér heima þar sem 
maður er alltaf á haus, ég stefni 
svo á að halda myndlistarsýningu í 
New York í haust,“ útskýrir hún.

„Ég gæti alveg hugsað mér að 
búa í New York einhvern tíma eða 
Kaliforníu, en ég held að það sé 
mjög gott að vera með fasta bú-
setu hérna á Íslandi. Annars held 
ég að það sé alveg sama hvar 
maður er, ef maður er að skapa 
eitthvað einlægt frá hjartanu sem 
vekur athygli held ég að heimur-
inn opnist fyrir manni.“

r þeir buðu mér út til að kanna aðstæður fékk ég 
ma sem sagði: „Nú er þetta búið, bankarnir eru 
sinn,“ en þá var ég á fimm stjörnu hóteli með 
annig að þetta hljómaði ótrúlega fjarstæðukennt

Fæst í apótekum og Fríhöfninni - www.celsus.is

Virkar straVirkar strax!

Engin fEngin fituáferðituáferð

allt að 6 klukkutíma sólvörn UVA-UVB

Njótið öryggis í sólinni

* Staðfest af Inveresk Recearch Inst. 
  (criver.com) sem er óhlutdræg og 

  ein virtasta rannsóknarstofa heims. [ ]

Þolir sjó, sund, þurrkun með handklæði, sand og leik*

Rennur ekki af með svita eða vatni, engir hvítir taumar

Húðin verður mjúk og fallega brún

Verndar húðina gegn ertandi efnum* og öldrun húðar
Fyrir viðkvæma húð og sólarexem 
Fyrir börn og fullorðna
Inniheldur ekki Zink oxide eða Titanium dioxide

P R O D E R M
technology®

 operated by v8 ehf

 REYKJAVÍK STORE, LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007

Flottust !

opið föstudag 11-18, 

 laugardag 11-17.
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NÝJA UPPÁHALDSFLÍKIN

PÍANÓIÐ 

tíðin
✽  allt í pastellitum

TIGER LILLIES  Breska tríóið Tiger Lillies sem kemur 
fram á Listahátíð í Reykjavík er þekkt fyrir einstök tónlistar-
tilþrif og tvíræðan húmor, en tónlist þeirra er blanda af Berl-
ínarkabarett millistríðsáranna, anarkískri óperu og sígauna-
tónlist. Ekki láta þig vanta í Íslensku óperuna í kvöld.

LOSTIN  Í leikritinu Lostin eru kannaðar tilfinningar sem 
við þurfum að takast á við í samböndum okkar. Leikritið er 
aðeins flutt af tveimur leikurum og byggt upp sem nokkrar 
ólíkar sögur og ördansverk. Ekki missa af áhugaverðu verki 
í Kassanum í Þjóðleikhúsinu í kvöld.

„Það er meiri rómantík í sumar en við höfum séð lengi,“ segir 
Björg Alfreðsdóttir förðunarmeistari um það vinsælasta í förðun í 
sumar. „Það eru í raun tvær týpur í gangi, annars vegar er mikið um 
pastelliti og svo eru meiri öfgar og sterkari litir,“ útskýrir Björg. „Það 
er rosalega mikil áhersla á varir. Bleikir tónar út í fjólublátt verða 
áberandi og í rómantíska „lúkkinu“ eru þessar ljósu rósavarir. Húðin 
á að vera falleg og með mikinn ljóma, svolítið eins og hún sé raka-
kennd, með þetta náttúrulega „Hollywood-glow“,“ segir Björg. „Á 
augun er mikið um pastelliti, svo sem bleikt, blátt og fjólu-
blátt, en einnig verða sterkari litir sem er auðveldlega 
hægt að sníða að útliti hvers og eins, til dæmis 
með því að vera með eina línu af augnskugga 
sem eyeliner yfir augnlokið í stað þess að 
þekja það,“ bætir hún við. „Maður getur 
verið tvenns konar týpa með því að vera í 
rómantíkinni í miðri viku og skipta svo yfir í 
gyðjuna um helgar þegar maður er að fara eitt-
hvað. Bæði „lúkkin“ sem eru í gangi henta því 
alveg sömu manneskjunni og allir geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi.“  - ag

Heitasta förðunin í sumar:

Sykursæt rómantík

Rómantík Rósir og rómantískir 
pastellitir verða áberandi í sumar.

Rómantískir augnskugg  ar 
í grásilfruðu og antik-
bleiku, „Silver thorn“ og 
„Of summer“

„Way to 
love“, 
rósbleik-
ur, krem-
aður 
varalitur. 

„Just a pinch“ er gel kinnalitur sem 
gefur rósbleikan roða í kinnarnar. 

„Loving touch“ er ljós-
bleikt gegnsætt vara-
gloss sem heldur vör-
unum fallegum allan 
daginn. 

„Blush of 
youth“ púður 
gefur húðinni 
fagurbleikan 
ljóma.

INGA LIND KARLSDÓTTIR 
sjónvarpskona

SÓLGLERAUGUN  Ég þyki víst eiga frekar mörg sól-
gleraugu en þessi eru í sérlegu uppáhaldi núna.

TRAMPÓLÍNIÐ  er nýjasta 
tólið á bænum. Þarna geymi 
ég hoppandi börnin mín nú 
daginn langan og stelst svo 
til að skoppa sjálf inn á 
milli. Fáránlega gaman.

TOPP

10

SAGE-EINHENDAN  
Ég er búin að eiga þessa 

Sage-einhendu í mörg ár og 
veiða marga laxa á hana.

TÖLVAN MÍN  Ég 
elska tölvuna mína. 
Hún er svo lítil og létt 
að ég kem henni fyrir 
hvar sem er. Svo er 
hún ótrúlega hraðvirk. 

BARNAVAGNINN  

ÞJÓFAVARNAKERFIÐ  

ÞURRKARINN

TUPPERWAREDÓT
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1
Avoplex-
dropar frá 
Opi mýkja 
naglaböndin 
og gefa 
nöglunum 
næringu.

Hægðu á öldrum húðarinnar 
með Youth Surge-kreminu 
frá Clinique.

2

Græðir er lífrænt 
krem sem passar 
vel í veskið og er 
einstaklega 
græðandi.

Gerðu varirnar 
ómótstæðilegar 
með Cremsheen 
glass-gljáanum 
frá MAC.

Dekraðu við hárið með sjampói 
og hárnæringu frá L‘Occitane.

Mikilvægasta
máltíð
dagsins
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FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Kitty von Sometime í 
Weird Girls Project

1Vakna við Teas-
made-vekjara-
klukkuna mína 

sem er frá 1960 
og býr til te.

Fer í Góða 
hirðinn og finn 
eitthvað ódýrt.4

5Elda japanskt gyoza 
í kvöldmat og enda 
daginn á kvöldgöngu 
með manninum mínum 
meðfram ströndinni 
í kvöldsólinni.

Tilbúnar á örfáum mínútum
– brúnaðar, gratíneraðar, steiktar á pönnu,

brytjaðar í salat eða einfaldlega hitaðar í potti eða örbylgjuofni.
Leiðbeiningar á umbúðunum.

 Þykkvabæjar
Alltaf góðar, allavega!
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„Fyrir utan auðvitað mömmu, systkini 
hennar, pabba, Denna og öll systkini 
mín eru þeir sem hafa haft mest áhrif 
á mig gegnum tíðina fólkið sem hefur 
stutt mig þegar ég þurfti mest á því 
að halda og þeir sem hafa tekið þátt í 
bjástrinu mínu. Fyrstar má þar nefna 
yndislegu leikskólakennarana á Sæ-
borg þar sem Kristjana gróðursetti 
söng í hjarta mér og Bryndís fóstra 
hafði alltaf trú á mér. Svo var það auð-

vitað Þóra dreki í þarnæsta húsi 
þar sem ég átti alltaf öruggt 
athvarf. 

Fólki sem hefur komið 
fram við mig af skilningi 
og kennt mér heilmikið á 
ég mikið að þakka, eins 
og Ara Kristinssyni 
og Marteini í Kvik-
myndaskóla krakk-

anna. Fólk sem hefur breytt lífi mínu 
og látið allt taka óvænta stefnu eins 
og Þórhildur leikstjóri sem réð mig í 
fyrsta hlutverkið mitt og svo allt það 

góða fólk sem 
hefur á einhvern 
hátt skotið 
mér áfram og 
þar af leið-

andi mótað mig 
gegnum tíðina.“

FÓLK SEM HEFUR BREYTT LÍFI MÍNU
Árni Beinteinn Árnason, leikari og kvikmyndagerðarmaður

Fer út og vökva grænmetið 
sem er að vaxa í garðinum.

3Geng meðfram 
Sæbrautinni á Gráa 
köttinn og fæ mér 
dögurð með vinum 
og fjölskyldu.

2

ÁHRIFA-
valdurinn



AUDI A3 SPORTBACK TURBO. Árg 
2008, ekinn 12 þ.km, Sjálfskiptur 6 gíra 
umboðsbíll. listaverð 3,980 þús Tilboð 
3.150 þús Rnr.127037

RENAULT S 150 MIDLINER. Árgerð 
1997, ekinn 258 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. 
Verð 1.490. þús Rnr.127578

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED HEMI. 
Árg 2005, ekinn 82 þ.km, Sjálfskiptur, 
leður, lúga, DVD 17“ og rafm í öllu. Verð 
3.3 millj bílalán 2,9 millj Rnr.128119

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Óskum eftir Toyota Hilux bílum. Árgerðir 
1988 til 2001. Bensín eða Dísel skipt-
ir ekki máli. Erum með kaupendur. 
Upplýsingar og myndir af bílum má 
senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is

Óskum eftir Toyota Hiace bílum. Árgerðir 
1990 til 2000. Bensín eða Dísel skoð-
um bæði. Erum með kaupendur. 
Upplýsingar og myndir af bílum má 
senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

M.Benz Ml 320 Cdi disel 6/2005, ek 57 
þkm, grár, leður. toppl, drkr, verð 5490 
þús eigum einnig 2007 bíl ek 18 þkm 
verð 8,600 þús.

Volvo Xc-90 2.4 disel 11/2006, ek 32 
þkm, svartur, leður, toppl, drkr, og fl, 
verð 6490 þús.

Toyota Lc 120 Gx disel, ek 107 þkm , 
ssk, svartur, verð 3650 þús mögul á 
100% láni. einnig Benzin bíl Vx 2004 
á 3990 þús.

Kia Sorento disel 4/2006, ssk, ek 64 
þkm, blár, 33“dekk, verð 2890þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

DODGE MAGNUM R/T, árg. 2005, 
ek.2þús.km, leður, topplúga, loftkæl-
ing, rafmagn, omfl, Mjög flottur bíll!! 
Ásett verð 2980þús.kr, Tilboð 2500þús.
kr stgr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Carina E árg. ‘93 sjsk., m. krók. Ek. 
162þ. V. 150þ. Uppl. í s. 553 9022.

Ford Mondeo árg. ‘02 1.8 ek. 100 þús. 
Sumar og vetrard. S. 616 2597.

Vw Golf, 3 dyra. Árg. 99. Beinskiptur 
og ný skoðaður í góðu standi. V. 350þ. 
Uppl. s. 562 0420 & 697 4504.

Subaru Legacy 2L. Árg. ‘03 5g. Sumar-
og vetradekk. Ek. 70þ. S. 616 2597.

HONDA ACCORD SEDAN TYPE ‘’S’’ 
2/2006 . 2,4 l. 191 hö. 6 Gíra ek 70 
þús km geggjaður bíll í toppstandi ný 
skoðuð til 2011, ný dekk, 17 t álf , leður 
, filmur og margt fl. V 2690 áhv 2100 
skipti möguleg uppls : 772 9100.

9 sæta Volkswagen Transporter árgerð 
2005 4x4 disel ekinn 108þkm verð 
2,6 milj. O.K Varahlutir s. 696 1050, 
okspares@simnet.is

Vélarvana M.Benz ‘95, 250 TD. bein-
skiptur. Uppl. í s. 694 4427.

Renault Megane árg. ‘00 ssk., sk. ‘10. 
Nýtt í bremsum ofl. Góð dekk, í góðu 
lagi. S. 894 1748.

Alfa Romeo ‘99 ek. 95þ.km. Sk. ‘00. 
Góð dekk og bíll í mjög góðu lagi S. 
894 1748.

Sparneytinn Chevrolet Matiz ‘07 ek. 
68þ. Fæst á 750þ. Gott óverðtryggt ísl. 
lán fylgir að hluta. Mögul. á að taka 
gamlan bíl eða hryssu uppí. Einnig 
Renault Megane ‘98 v. 75þ. S. 865 
6560.

Subaro Impressa ‘03.Ek 105 km. Vill 
skipta fyrir fellihýsi. Uppl í s 867 8044.

Opel Corsa árg ‘98, 1,4l, ssk, ek. 143 
þús. Ný tímareim, púst og fl. Verð 250 
þús. S. 868 8565.

 0-250 þús.

Vinsælu vespurnar komnar aftur! Verð 
frá 220.000 með hjálm og skráningu. 
3 Vélastærðir. www.BMVehf.is S: 861 
5385

Tilboð 170 þ.
Hyundai Elantra ek. 98 þ. Nýsk. 2010, 
sjálfsk. með krók. Uppl. í s. 659 3459.

Tilboð
Galloper ‘98, 7 manna, 2,5 dísel, ek. 
200 þ. Góður bíll. Tilboð 270 þ. Uppl. 
í s. 659 3459.

 250-499 þús.

 7 M. Opel Zafira ,00 Ek 146þ: Skoð 10. 
Gott eintak. V. 350 þ Sím.849 1979

 2 milljónir +

Til sölu Chrysler 300C SRT8 árg.’06. 
Geggjaður bíll! Verðtilboð 4.990 þ. 
Góðir lánamöguleikar. Uppl. í s. 898 
2111.

Cadillac Escalade árg. 12/’07. Ekinn 
20 þús. km. Með gjörsamlega öllum 
aukahlutum sem Cadillac býður upp 
á. Bara flottur ! Tilboð 7.990 þús. Góðir 
lánamöguleikar. Uppl. í s. 898 2111.

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Óskum eftir eftirfarandi 
bílum til kaups:

Toyota Hilux, Toyota Hiace, Mmc L-
200 árgerðir frá 1986-1997 meiga 
vera bilaðir ryðgaðir beyglaðir og ljótir 
upplýsingar sendar á tölvupóst arni@
bilabankinn.is eða í síma 588 0700 
Bílabankinn.

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Vantar bíl
Vantar bíl, má þarfnast lagfæringar. 
Skoða allt, borga 0-120 þús. S. 893 
8596.

Óska eftir bíl, 30-120 þús. Ekki eldri en 
‘98, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 
868 8565. Óska e.að kaupa til niðurrifs 
gamla Toyota sendibíla og allar teg. 
Peugeot. Nánari uppl. í s.661 2222.

 Jeppar

Porsche Cayenne,’03 árg, umboðs bill, 
bensin, ekin 97 þús km, sjálfskiptur, 
svart leður innan, verð 3,5 milj. Uppl 
s. 772 8100

Ford Explorer v8 limited 6 manna, árg. 
‘05 ek. 71 þús. Ásett verð 2950 þús. 
Áhv. 2600.000 Tilboð óskast. Uppl. í 
s. 891-6401.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Vörubílar

Vinnuvel.is
Varahlutir í vörubíla, vinnuvélar, lyftara, 
traktora og vinnulyftur. Láttu okkur gera 
tilboð í varahlutina. www.vinnuvel.is 
Sími 892-6800

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Þjónustuver N1 440 1100 N1.IS

Kynntu þér kerruleigu og kerrusölu N1
á n1.is eða í síma 440 1000.

Þú getur dregið allt
sem þú vilt.

Til sölu

Atvinna

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Mótorhjól

Honda Shadow Spirit 750cc. árg. ‘07 
ek. 80 mílur. Ath. Ókeyrt hjól. V. 970 
þús. Einnig til sölu Pitbike 125cc. S. 
555 4181.

-Óska eftir 2005 Enduro 
450cc-

Er með Mercedes Benz ML 230 , 
Umboðbíll, vel með farin, ek 139þ,ásett 
verð 1.190.- Uppl í síma 662 5363.

Harley Davidson V-rod Night-rod. 
Árg.’06 ek.2800 km. Glæsilegasta og 
besta hjólið. Verð 1800 þ. Uppl. í s. 
893 6614.

 Fjórhjól

CanAm Outlander Max 800cc ‘06. Til 
Sölu. 1300þ. Uppl. í s. 897 7933.

 Reiðhjól

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar-
iðgjöld / bensínkostnaður. www.el-
bike.is

 Vélsleðar

Óska eftir 2006 og nýrri 
vélsleðum

Er með Eðal Cadilac Seville STS North 
Star 2002, 300 hestöfl, með öllu t.d 
hita í aftursætum, 12 Bose hátalara-
kerfi, Raf i öllu, framhjóladrifinn. ek 
96.þ.km ásett verð 1.590þ, Uppl í síma 
662 5363.

 Kerrur

Til sölu fólksbíla og jeppakerra Daxara 
157. St. 150 lengd 99,5 br. dýpt 40cm. 
Opnalegir gaflar að aftan og framan. 
Læst beisli. S. 892 9559.

 Hjólhýsi

HOBBY 500 KMFE PRESTIGE Árg 
2005 KOJUR Verð 2.390Þ LÁN 2.200Þ 
1ST. GJALD JÚLÍ Rnr.102354 VEGNA 
MIKILLAR SÖLU UNDANFARIÐ ÓSKUM 
VIÐ EFTIR HJÓLHÝSUM/FELLIHÝSUM Á 
SKRÁ OG Á STAÐINN. S. 577 4747 eða 
hogni@hofdabilar.is

 Fellihýsi

Óskum eftir :
Fellihýsum, hjólhýsum, tjaldvögnum og 
húsbílum á skrá og á staðinn ATH. 
INNISALUR sjá söluskrá okkar www.
bilabankinn.is S.588 0700.

Óska eftir að kaupa fellihýsi. 10-12 feta, 
vel með farið. Frá 400-800þús. Uppl. í 
S. 892 8052 / 555 2115

Til sölu nær ónotað Palomino 9 feta 
fellihýsi árg. ‘05. Uppl. í s. 896 5555.

 Tjaldvagnar

Camplet tjaldvagn til sölu, árg. 2005, 
mjög vel með farinn. Uppl. í s. 896 
2836

 Vinnuvélar

Vinnuvel.is
Varahlutir í vörubíla, vinnuvélar, lyftara, 
traktora og vinnulyftur. Láttu okkur gera 
tilboð í varahlutina. www.vinnuvel.is 
Sími 892-6800

 Bátar

DNG færavindur 3stk. Eldri gerð til sölu.  
Uppl. í s. 845 3555.

 Hjólbarðar

SPARAÐU!! Einn dekkjagangur allt 
árið, næstu ár, engar umfelganir. 
Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi 
í bleytu og hálku. Söluaðili; Efnir ehf, 
Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122

Til sölu vel með farnar álfelgur undir 
Pajero Sport á dekkjum. Uppl. s. 694 
1930.

 Varahlutir

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. 
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. 
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
og margt fleira. Kaupum bíla til niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero 
‘00-’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. 
Susuki Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. 
Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-
’06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‘02-
’08. VW/skoda ‘00-’05. Mazda/Ford 
‘00-’05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet 
‘05-’06. Citroen C2/C3 ‘02-’06. og fl. 
Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 
& 893 2284.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

 Garðyrkja

Vantar þig garðslátt, trjáklippingar/trjá-
fellingar eða aðra almenna garðvinnu? 
Grænni Garður er áreiðanleg og ódýr 
garðþjónusta sem mætir þínum þörf-
um.

ÚÐI ehf
Garðaúðun, garðaúðun Örugg þjónusta 
í 35 ár. Úði ehf, Brandur Gíslason skrúð-
garðameistari. Sími 553 2999

Húsa og sumarbústaða-
eigendur

tek að mér hvers kyns garðvinnu t.d. 
þökulagnir, fjarlægja tré, drenlagnir, 
skólplagnir, jarðvegsskipti í innkeyrsl-
um, hellulögn og fleira. Er með gám 
undir garðaúrgang. S. 892 8043.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari 

s. 846 8643.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

Tek að mér hellulagnir felli stór tré jarð-
vegsskipti ofl vönduð og góð þjónusta 
sími 8483537 Árni

Garðyrkja
Sinni öllu sem lítur að görðum. Faglegt, 
vandað, sanngjarnt og persónulegt. 
Halldór garðyrkjum. s. 698 1215.

Fáðu nýtt og betra tilboð í 
GARÐSLÁTTINN. Fyrir húsfélög og ein-
staklinga. ENGI, 857 3506.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Trjáklippingar
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s. 661 7000.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Meindýravarnir

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Við erum hér saman 5! 
Venjulegar fjölskyldur (gönguhópur). 
Tekjur okkar hafa dregist saman um 
30% & skuldir hækkað. Við spyrjum. 
Ætla vintsri flokkarnir virkilega að 
bregðast okkur? Ríkistjórnin segir: Við 
höfum ekki efni á því að gera neitt 
fyrir fólkið. Við segjum þjóðin hefur 
ekki efni á svona ríkistjórn. 
Kæra ríkistjórn færið húsnæðislánin 
til byrjun árs 2008 STRAX í dag. Við 
ætlum ekki að koma til ykkar á hnján-
um og biðja um ölmusu. Það kemur 
ekki til greina.
Gönguhópurinn p.s. Vaknaðu Gylfi.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

Þjónusta

Þjónusta
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Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

MÚRARAMEISTARI: Vönduð vinna og 
góð verð. Áratugareynsla. S. 567 6245 
& 896 5778.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Faglegt heilnudd
Heilsusamlegt, slakandi og heitsteina 
nudd. Karolína, nuddari/sjúkraþjálfari. 
Uppl. í s. 694 6518.

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

Exellent whole body massage!S.822 
7301.

 Spádómar

-SÍMASPÁ-
Upplýsingar í síma 663 0813, Elísabet.

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

 Múrarar

Múrara vantar verkefni í sumar/haust. 
Ath vinnu/vöruskipti. Þorbjörn 863-
2134

 Rafvirkjun

Raflagnir
Rafþjónusta, dyrasímaþjónusta, töflu-
skipti, tilboð. Rafneisti ehf. Sími 896 
6025.

 Trésmíði

Smiður tekur að sér:
Uppslátt á stigum og allri smíði, 

utan sem innan. Gerir tilboð, 
áratuga reynsla.

Uppl. s. 867 7753.

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Önnur þjónusta

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir, 
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verk-
takar.com s: 5514000

Takið gæludýrin með í ferðalagið ! 
Til leigu T.E.C. hjólhýsi (kojuhús). 
Svefnpláss fyrir 6 manns og gæludýrin 
eru velkomin með í ferðalagið. Viku- og 
helgarleiga. Nánari upplýsingar í síma 
690 40 24. GEYMIÐ AUGLÝSINGUNA

 Til sölu

www.vorutorg.is
Kviðbelti á aðeins 13.900Frí heimsend-
ing á höfuðbsv517-3030

Stór tré
Stórar aspir til sölu, 2ja metra háar. 
Uppl í s. 697 8588

GSM- MMS öryggismyndavél með inn-
byggðum hreyfiskynjara og hljóðnema. 
Rafmagn af/á Infrarauð, - dag og næt-
ursýn. Sendir myndir við hreyfingu í 
GSM símann þinn eða á email. Hægt að 
tengja allt að 15 þráðlausa skynjara við 
vélina. Þráðlaus fjarstýring. Boðtækni 
ehf. Kirkjulundi 17, 210 Garðabær, S. 
554-0500, www.bodtaekni.is

Borðstofuhúsgögn í góðu standi. Verð: 
tilboð. Símar: 5612235, 8642235, 
8982235.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverrir í s. 618 7001. 

Kaupi gull
Ég Magnús Steinþórsson gull-

smíðameistari er að kaupa gull, 
gull peninga og gull skartgripi 
af fólki. Og veiti ég góð ráð. 

Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 
og illa farið.

Upplýsingar á demantar.
is í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 s. 699 8000.

Bráðvantar stórar ferðatöskur, helst gef-
ins eða gegn lágu gjaldi. Þurfa að vera í 
góðu lagi. Uppl. í s. 857 4217.

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska og 
vínil hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Harðviður til húsabygginga.
 Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Til sölu 30 pokar af Cerasit flísa-
lími(30kg hver), 4000kr. pokinn. Hvít 
útihurð frá Velfac með álkanti á karmi, 
stærð 99x217cm, verð 90 þús. Hvítur 
Roca keramik vaskur ofan á borð, verð 
18 þús. Upplýsingar í síma 691-7337

 Verslun

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183, 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

Krepputilboð!
3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskála-
nudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00 
alla daga nema sunnudaga. Vaida er 
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Nudd
Bíð upp á slökunar og gott heilnudd. 
Rólegt og gott umhverfi í 101. Sími 
896 0082.

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Námskeið

Szkola angielskiego English4Polish ul. 
Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na 
wieczorne kursy, tel. 893 3089.

AM/PM ! ICELANDIC & 
ENGLISH CONVERSTAION

 Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30 
or 18-19:30 start:8/6. Level II: 7w: 
Md,Wd,Fr, 20-21:30 or 13-14:30 st: 30/6 
Level III: 4w: Md to Fr; 13-14:30: st: 
8/6. Level IV: 10w: Tue,Thu; 20-21:30: 
st: 8/6. ENGLISH CONVERSATION: 2 
weeks: Md-Frid 18-19:30: start 25/5, 
8/6, 22/6, 6/7, Ármúli 5, s.5881169-
www.icetrans.is/ice

Hlaupanámskeið fyrir byrjendur og 
lengra komna. Nánari upplýsingar á 
hlaup.is.

 Ökukennsla

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

 Húsgögn

TILBOÐ Indverskt handsm sófasett 
3+2+1, sófborð, sjónvarpsskápur, hill-
usamstæða uppl 690 9996.

 Dýrahald

Ef einhver á stóran páfagauk sem hann 
vill losna við, eða flottan páfagauk, ekki 
dísupáfagauk. Uppl. í s. 863 0911.

Amerískir Cocker Spaniel hvolpar 
undan margföldum meisturum til sölu. 
Ættbókafærðir frá HRFÍ. Frekari upplýs-
ingar um got er hægt að fá á: www.
bellalunddals.dyraland.is/ eða í síma 
858 2913 Friðrik.

Ný fiskasending.
Ný sending af ferskvatnsfiskum og 
gróðri. ATH! Tjarnarfiskarnir komnir í 
hús. Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:517 
6525 www.dyragardurinn.is

 Fyrir ferðamenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. ATH. Nýtt símanr. 693 1760.

 Fyrir veiðimenn

Silunganet - Silunganet
Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík. 
Sími 892 8655.

 Húsnæði í boði

Til sölu
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www.leiguherbergi.
is Gistiheimili / 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

Bílskúr innréttaður sem 2ja herb íbúð 
til leigu á Framnesvegi 42. Laus strax. 

 Uppl. í s. 894 3110

Til leigu frá 01.06 3-4 herb. risíbúð 
í Nóatúni v.120 þ.+rafmagn. S. 694 
9592.

3 herbergja raðhús, Brekkubyggð 19, 
Garðabæ, leiga 110 þús/mán. Opið 
hús laug. 30. maí milli 14-16. Uppl í 
S: 697-4065

herbergi með aðgang að eldhúsi og 
snyrtingu í Hafnarf. s. 8975090

 3 herb aukaíbúð í einbylishúsi 112 
grafarvogi allt sér verð 115.000.-á mán 
gsm 8990458

Til leigu stúdíóherbergi í 105 Reykjavík 
á 37 þús. uppl. í síma 694 5573.

Nýleg 5 herb íbúð til leigu í Mosfellsbæ. 
Góð staðsetning Nánari uppl 863 
3586.

ROOMS F/ RENT W/FURNITURE in 108 
RVK near Kringla and in 109 BREIÐHOLT 
897 3611.

Flott nýuppgerð 3ja herbergja hæð til 
leigu í hverfi 105, er laus. Uppl. í síma 
863 2415.

Íbúð til leigu, 101 Rv
Til leigu nýuppgerð 2ja herb. íbúð 
á 2 hæð. Leiga 100.000 á mánuði. 
Áhugasamir hringi í 865 4236 Hafdís.

 Húsnæði óskast

Traustir leigjendur óska eftir rúmgóðri 
4-5 herb. íbúð í fjölb. eða sérb. Kostur 
ef íbúðin er laus. Áhugas. sendi mail 
með uppl. um gerð eignar og leiguverð 
á leiga_2009@hotmail.com

Óska að kaupa iðnaðartjald með PVC 
dúk.Stærð ekki undir 200 fermetrar. 
Upplýsingar í síma: 660-6708 Ólafur.

 Húsnæði til sölu

120 m² atvinnu- eða sumarhús til sölu 
Til sölu 120m² hús, áður Kaffi Grindavík, 
gæti einnig hentað sem sumarhús. Við 
húsið er 300 m² sólpallur. Hús sem 
er auðvelt að flytja. Möguleg skipti á 
hjólhýsi. Uppl. 8699294

 Sumarbústaðir

Góð fjárfesting - 
Eignarlóð

Til sölu sumarbústaðarlóð í Grímsnes/
Grafningshrepp, Stærð 1 ha, skipulögð 
f. 2 bústaði. Verðhugmynd 3 millj., 
Tilboð óskast. Ýmis skipti möguleg 
td. á jeppa/pickup uppí kaupverð. S: 
864-7100

Vantar allar gerðir sumarhúsa í sölu, góð 
sala. Uppl. gefur Ísak V. Jóhannsson. 
822 5588 isak@gimli.is

Til leigu sumarbústaður í Kjós, heitur 
pottur, ofl. Laus um helgina. s. 844 
6721.

Kojur
Til sölu kojur 2 stk. á 15þ. m/ dýnu og 
sumarsæng. St. 87x208 & 87X185. S. 
896 1494 & 565 2354.

 Atvinnuhúsnæði

Rúmlega 100.ferm. sýningarsalur 
til leigu, getur lika nýst sem vinnu-
stofa,. uppl.í síma 897-2256. Gallerýið 
Af Hjartans List. Brautarholti 22.105 
Reykjavík

Iðnaðarrými í Hafnarf. til leigu. 100, 180 
og 360 ferm. Lofthæð 4 til 7 m. Get 
einnig boðið 1000 - 1500 ferm húsn. 
822 4200.

100 m2 ásamt 40 m2 millilofti til leigu 
við Flatahraun í Hafnarfirði. uppl. í síma 
892 8816.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

 Gisting

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

 Atvinna í boði

Veitingahús
Veitingahús óskar eftir aðstoð-

armanni í eldhús.
Uppl. í s. 617 2929.

Óskum eftir vönum bílasölumanni í 
sumarafleysingar. Uppl. í s. 895 4444 
& 577 4747, milli kl. 10-17 eða senda 
umsóknir á hogni@hofðabilar.is

Hæ hæ þú, veitinga-
húsið Fiskfélagið er 

staðsett á Vesturgötu 2a, 
Grófartorg, 101 Reykjavík 

og er nýtt veitingahús 
sem opnar í byrjun Júní.

Við leitum eftir hressum og 
áhugasömum einstaklingum 
sem geta unnið í hópvinnnu 

og hafa það markmið að gera 
gesti okkar á Fiskfélaginu 100 
% ánægða. Kvöldvinna, dag-

vinna og vaktavinna í boði. Við 
leitum af fólki í þessi störf: 

Aðstoð í sal á kvöldin og um 
helgar. Barþjóna, Kokkanema, 

Þjónanema. Uppvask.
Áhugasamir hafi samband í 

síma 894 5301 eða addi@fisk-
felagid.is

Matreiðslunemi óskast
Við á Domo viljum bæta við 

okkur matreiðslunema. Einnig 
vantar okkur matreiðslumann 

eða aðstoð í eldhúsi.
Sendið umsoknir á viktoro@

simnet.is

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Úthringjari ókast
Úthringjari óskast sem fyrst. Góð laun í 
boði. Uppl. í s. 770 0424, Sigrún Lína.

Garðaþjónusta Íslands 
ehf

Óskum eftir vönum manni á sláttutrakt-
or. Einungis harðduglegur, reglusamur 
og sjálfstæður einstaklingur kemur til 
greina. Verður að vera með bílpróf. 
Áhugasamir hafi samband í s. 844 
6547

Vantar mann til að vera með 10 tn bát 
á handfærum í sumar. Gert er út frá 
Suðurnesjum. Uppl. í síma 8929341

Handflakarar Fiskvinnsla í Svíþjóð óskar 
eftir vönum bol-og flatfisk handflökur-
um, afkastatengd laun. Upplýsingar í 
síma 0046768050165 eða á flatfiskur@
gmail.com

Vanir kjötskurðarmenn óskast í sumar. 
Mikil vinna. Uppl. s. 660 2193.

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

 Atvinna óskast

2 smiðir með áralanga reynslu geta 
bætt við sig verkefnum. Föst tilboð 
eða tímavinna. Uppl.í síma 8991794 
eða 6923099

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Sumarhús
851 Hella
Mjög gott staðgreiðsluverð !

Stærð: 86,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 17.000.000

Verð: 9.900.000
***Bókaðu skoðun í síma 896 2312**** Fallegt 86 fm heilsárshús á 1,6 ha eignarlóð í Svínhaga H 47,
Heklubyggð.  Góð   70  fm  verönd  er  í  kring  um  húsið.  Fallegt  útivistarsvæði  með  mikilli  fjallasýn.
Þórsmörk,  Skógarfoss  o.fl.  í  nágrenni.   Búið  er  að  einangra  húsið  að  innan.  Byrjað  er  að  setja  upp
milliveggi og er það langt komið. Eftir á að setja rafmagn og pípulagnir í húsið. Lagnastútar komnir út
fyrir hús. Gólf flotað.  Húsið er fullbúið að utan á steyptri plötu. Kíkið á www.heklubyggd.is.

5
Lind

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali
sigsam@remax.is

Opið
Hús

Sölusýning laugard 30. Maí milli 13-15

Skemmtanir

Tilkynningar

Fasteignir

HELGIN
Leitið upplýsinga hjá sölufulltrúum;
Jóna Maríaíaí
512  5473

Hugi
512  5447

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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Garðyrkju- og blómaframleið-
endur fara ýmsar leiðir til að 
bæta þjónustu við viðskipta-
vini sína. Merkingar og nýjar 
leitarvélar eru liður í því, segir 
formaður Félags garðplöntu-
framleiðenda.

„Íslensk garðyrkja auðkennir 
framleiðslu sína með fánarönd-
inni,“ segir Vernharð Gunnars-
son, formaður Félags garðplöntu-
framleiðenda og eigandi Gróðrar-
stöðvarinanr Storðar við Dalveg í 
Kópavogi, beðinn um að lýsa því 
hvernig best sé að þekkja íslenskar 
plöntur.

„Fyrir nokkru var gert átak 
meðal íslenskra garðyrkjubænda 
svo þeir merktu sína vöru,“ segir 
hann og vísar til þess að öll afskor-
in blóm og pottaplöntur eigi að 
vera vel merkt. „Viðskiptavinurinn 
á ekki að vera í vafa um hvaðan 
varan kemur.“

Spurður hvort mikið sé um inn-
fluttar plöntur og blóm á mark-
aðnum þetta misserið segir hann: 
„Innflutningur hefur vissulega 
minnkað í ár en það er alltaf eitt-
hvað flutt inn, og þá aðallega plönt-
ur sem ekki er unnt að rækta hér 
á landi.“

Vernharður bendir á að Félag 
garðyrkjubænda hafi jafnframt 

nýverið opnað vefsíðuna www.
gardplontur.is til að bæta þjón-
ustuna, en þar má lesa sér til um 
ýmsan fróðleik, eins og hversu 
mikinn vind planta á að þola eða í 
hvernig litum potti tiltekin blóma-
tegund er fáanleg svo eitthvað sé 
nefnt. Leitarvélin ætti að koma 
sér vel fyrir þá sem vilja ganga úr 
skugga um hvort sú blómategund 
eða garðplanta sem þeir ætla að 
fá sér í garðinn eða á pallinn henti 
skilyrðum þar.

Að sögn Vernharðs hefur Félag 
garðplöntuframleiðenda einnig 
verið að vinna að stóru verkefni 

sem kallast Yndisgróður. „Það 
gengur út á að skilgreina allar 
garðplöntur sem til eru á landinu 
og finna út hvort hægt sé að bæta 
úrvalið.“ 

Verkefnið er komið í umsjá 
Landbúnaðarháskóla Íslands enda 
hugsað sem langtímaverkefni. 
„Þetta er gert í þágu viðskiptavin-
arins til að hann fái bestu plöntur 
sem hægt er að rækta við íslensk-
ar aðstæður,“ segir hann. „Þegar 
ræktaðar eru plöntur og blóm verð-
ur maður að gæta þess vel að ekk-
ert fari úrskeiðis. Enda næst ekki 
öðruvísi góður árangur.“  - vg

Merktar með fánarönd

Sumarblóm eru mikið keypt í ker og potta og eru hengiblóm sérstaklega vinsæl, að 
sögn Vernharðs Gunnarssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Til að mæta aukinni eftirspurn gerði Reykjavíkurborg nýverið samning við Garðyrkju-
félag Íslands um grenndargarða við Stekkjarbakka. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Áhugi á matjurtarækt hefur stóraukist að und-
anförnu en Reykjavíkurborg leigir út þó nokk-
urn fjölda matjurtagarða. 

Til að mæta aukinni eftirspurn gerði hún 
auk þess samning við Garðyrkjufélag 
Íslands um grenndargarða til mat-
jurtaræktar við Stekkjarbakka. Borgin 
lét Garðyrkjufélaginu í té 2.500 fermetra 
svæði auk þess sem hún tryggir aðgengi 
að vatnslögn til vökvunarlands. Búast má við 
um það bil 50 til 80 görðum á svæðinu en 
Garðyrkjufélagið mun annast útleigu garð-
landa. „Ég veit að margir Reykvíkingar eru 
spenntir að koma áhugamáli sínu um mat-
jurtarækt í framkvæmd, þessi samningur 
ætti að styðja vel við þann áhuga,“ sagði 
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður um-
hverfis- og samgönguráðs, þegar samningur-
inn var undirritaður.

Þá leigir borgin út tvö hundruð garða í Skammadal 
auk þess sem 50-80 matjurtagarðar eru í lausum görðum í Skólagörð-
um Reykjavíkur víða um bæinn. Þó nokkrir biðlistar hafa myndast en 
nánari upplýsingar er að finna á www.umhverfissvid.is. - ve 

Mikill áhugi á 
matjurtarækt

Þóra Ellen Þórhallsdóttir prófessor kennir námskeið um íslenskar plöntur í Skaftafelli 
í júní. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Skaftafell er sá staður á land-
inu þar sem gróður lifnar einna 
fyrst. Þar er fjölskrúðug flóra 
enda hefur svæðið verið friðað 
fyrir beit í aldarfjórðung,“ segir 
Þóra Ellen Þórhallsdóttir, líffræð-
ingur og prófessor við Háskóla Ís-
lands. Hún verður leiðbeinandi á 
námskeiði hjá Endurmenntun HÍ 
sem nefnist Íslenskar plöntur og 
plöntuskoðun. Námskeiðið verð-
ur haldið í Þjóðgarðinum í Skafta-
felli dagana 19. til 21. júní.

„Námskeiðinu er ætlað að 
hjálpa áhugasömum að njóta nátt-
úrunnar og þekkja plöntur,“ segir 
Þóra Ellen en um 500 háplöntu-
tegundir er að finna hér á landi 
og segir Þóra að það vaxi fólki oft 

í augum að byrja. „Það er auðvelt 
að bæta við þekkingu sína sjálf-
ur þegar maður er kominn með 
grunninn en fólki finnst svolít-
ið bratt að stíga fyrstu skrefin,“ 
segir hún en á námskeiðinu verð-
ur farið í gegnum hvernig hægt er 
að greina tegundir, hvaða aðferðir 
eru notaðar og hvernig megi nota 
handbækur. „Síðan fræði ég fólk 
um vistfræði plantnanna, lífs-
feril og æxlun,“ segir Þóra Ellen 
og segir að lokum: „Það eykur 
mjög ánægju þess sem er gang-
andi í íslenskri náttúru að þekkja 
plönturnar í henni.“

Nánari upplýsingar um náms-
tilhögun á www.endurmenntun.is.
 - sg

Námskeið í greiningu 
íslenskra plantna

Skoðaðu gardplontur.is og nýttu þér dýrmæta þekkingu 
og reynslu íslenskra garðyrkjubænda.

VELDU ÍSLENSK SUMARBLÓM, SÉRMERKT ÞÉR.

„Íslensk blóm
eru harðgerð, 
kröftug og fersk.“

„Íslensk blóm
eru harðgerð,
kröftug og fersk.“

„Íslensk blóm
eru harðgerð, 
kröftug og fersk.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.

Í áratugi hafa íslenskir garðyrkjubændur unnið að því að byggja upp 

og rækta úrval af garðplöntum fyrir íslenska veðráttu. Nú hafa þeir 

opnað vefinn gardplontur.is Þar má finna margvíslegan fróðleik.
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Fólk gerir ýmislegt til að fegra 
garðinn sinn. Guðrún Þórs-
dóttir, skólastjóri Vinnuskólans 
í Reykjavík, og eiginmaður 
hennar fóru þá leið að útbúa 
litla fiskitjörn á lóð sinni.

„Þessi tjörn er örugglega búin að 
vera hérna í garðinum í ein fimmt-
án ár. Á þeim tíma hefur hún veitt 
okkur hjónunum ómælda gleði,“ 
segir Guðrún.

Spurð út í tilurð tjarnarinnar 
segist hún vera mikið gefin fyrir 
vatn og manninum sínum þyki af-
skaplega gaman að hafa fiska. Þau 
hafi því orðið sammála um að búa 
til tjörn í miðjum garðinum, þar 
sem gullfiskar viðhafast á sumrin 

en eru fluttir í innibúr þegar vet-
urinn nálgast. „Þeim leiðist auðvit-
að heil ósköp inni,“ segir Guðrún. 
„Vilja helst vera úti þar sem þeir 
geta leikið sér og fengið nóg af 
lirfum að éta. Þetta er náttúrlega 
góð matarkista, sem sést bara af 
því hve mikið þeir 
stækka yfir sum-
arið.“

A ð  h e n n a r 
sögn líta þó fleiri 
á tjörnina sem 
matarkistu, 
meðal ann-
ars hundar, 
kettir og svo 
mávar sem veigra sér ekki við 
hremma fiskana um leið og færi 
gefst. „Þeirra vegna þurftum við 

að breyta tjörninni, meðal ann-
ars með því að skipta um dúk og 
dýpka hana svo þeir ættu sér eitt-

hvert skjól.“
Þ ó t t  e k k i 

hafi alltaf geng-
ið átakalaust fyrir 

sig að viðhalda lífinu 
í tjörninni, segir Guðrún 

ánægjuna ofar öðru. „Til 
að mynda fyllist garður-

inn stundum af krökk-
unum úr nágrenn-

inu sem fá að koma 
hingað með vini 
sín til að skoða 

hana og fiskana. 
Aðdráttaraflið er mikið bæði 
fyrir menn og dýr. Hún hefur gert 
heilmikið fyrir okkur.“ - rve

Veitir okkur ómælda gleði
Guðrún segir sjálfsagt mál að taka á móti gestum sem vilja skoða fiskana, en þeir búi sannarlega vel. Meðal annars gangi út í 
tjörnina vatnsslanga í trjádrumbi sem haldi vatninu ávallt fersku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Nú er unnið að afmælisriti um Lágafellskirkju, sem 
átti 120 ára afmæli fyrr á þessu ári. Af þeim sökum 
er sóst eftir gömlum myndum af utan- og innan-
verðri kirkjunni, ekki síst frá árinu 1956 þegar hún 
var stækkuð.

Vafalaust hafa slíkar myndir, ef til eru, verið 
teknar við athafnir í kirkjunni, svo sem skírn, 
fermingu, brúðkaup eða jarðarför, og gætu því 
leynst í myndasöfnum viðkomandi fjölskyldna.

Það væri umsjármönnum hins fyrirhugaða 
afmælis rits mikill akkur ef myndir af þessu tagi 
fyndust og leyfð yrðu afnot af þeim í þessu sam-
hengi.

Vinsamlega hafið samband við: Birgi D. Sveins-
son í síma 566 6174 eða með því að senda póst á net-
fangið birgird@ismennt.is. Nú, eða með því að hafa 
samband við Sigurð Hreiðar í síma 566 6272 eða 
senda póst á netfangið auto@simnet.is.

Silfurmerki Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur voru afhent á sjötíu 
ára afmælishátíð félagsins fyrir 
skömmu. Hefð er fyrir því að fyrr-
verandi stjórnarmönnum SVFR sé 
veitt silfurmerki fyrir vel unnin 
störf og að þessu sinni voru Art-
hur Bogason og Loftur Atli Eiríks-
son heiðraðir. Að auki var Sigurði 
Guðjónssyni, forstjóra Veiðimála-
stofnunar, veitt silfurmerki sem 
þakklætisvottur fyrir gæfuríkt 
samstarf stofnunarinnar og SVFR 
í gegnum tíðina.

Þeir Loftur Atli og Arthur eru 
fyrrverandi stjórnarmenn Stanga-
veiðifélags Reykjavíkur; Arthur 
lét af störfum árið 2003 en Loftur 
gegndi stjórnarmennsku til ársins 
2007. 

Sigurður Guðjónsson hefur átt 
langt og gæfuríkt samstarf við 
stangaveiðimenn og Stangaveiði-
félag Reykjavíkur í starfi sínu hjá 
Veiðimálastofnun. 

Frétt af www.svfr.is

Þremur veitt silfurmerki SVFR

VEL UNNIN STÖRF Guðmundur Stefán Maríasson, formaður SVFR, Sigurður Guðjóns-
son, Loftur Atli Eiríksson og Arthur Bogason. MYND/ÞORSTEINN ÓLAFS

Útsölustaðir.:
Hagkaup, útsölustaðir um land allt., Lyfja, útsölustaðir um land allt , Fjarðarkaup, Versl.. Einars Ólafssonar, Akranesi, 
Blómsturvellir, Hellissandi, Kaupfélg V-Húnvetninga, Hvammstanga. Skagfi rðingabúð, Heimahornið, Stykkishólmi, Palóma, 
Grindavík. Efnalaug Vopnafjarðar.

NÝTTNÝTT
Sloggi fyrir herrana 

2 stk í pk 

kr. 2990

Benidorm
- Allt innifalið*

sumarferdir.is

...eru betri en aðrar

Hotel Flamingo
ALLT INNIFALIÐ*

Verð frá:93.326kr.
Brottför 20 júní í viku í íbúð með 1
svefnherbergi fyrir 2 fullorðna og 2 börn.

* Morgunverður, hádegisverður og 
   kvöldverður með innlendum drykkjum.  
  Snarl milli mála, kökur og kaffi og ís fyrir 
   alla. Barnadagskrá er bæði um daginn og   
  á kvöldin.

Í TILEFNI AFMÆLISINS Leitað er að myndum af kirkjunni fyrir 
afmælisrit sem verður gefið út um hana á árinu. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Leita að myndum úr Lágafellskirkju
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hr. strætisvagnastjóri? 
við erum ein í 

vagninum!

Satt er það! Ég vildi bara 
nefna það!

Hvað ætlarðu 
að gera með 

götuheitið sem 
þú stalst?

Sem við 
stálum. 

Við verðum auðvitað að gæta 
þess að láta foreldra okkar aldrei 

sjá það.
Og ef Söru fer 
að gruna eitt-
hvað brjálast 

hún.

 Og við verðum 
að fela það 

þegar bíllinn er á 
verkstæði!

Hvernig getur 
eitthvað svona 

flott látið manni 
líða svona illa!

Pálsgata

Mjási, allir nema 
ég eru farnir suður, 
ég er hræddur við 
að ferðast einn. 

Ó nei!

Hvað á ég að 
gera, snökt, 

snökt, grátur...!

Þetta var 
frábært 

bað!

Notaðir þú 
sápu?

Sjampó?

Þvottapoka?

Nei!

Nei!

Nei!

OOOJJJJJ! Hvernig geturðu 
farið í bað án 
þess að nota 

sápu?

Hvernig er 
hægt að 
hafa stuð 

með sápu?

Gott

„Ég rann á 
bananahýði“

Tryggingamála-
stofnun 
ríkisins

OPIÐ

Ég hafði 
hugsað mér 
að hafa það 

hérna í 
bílnum!

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

Í þá gömlu góðu daga, þegar sjónvarpið 
hafði ekki allan sinn fullkomna tækjabún-
að, kom stundum lítið og fallega blátt skilti 

þar sem á stóð „Afsakið hlé“. Yfirleitt hafði 
textavélin brugðist, íslenska þýðingin var á 
eftir eða á undan og þrátt fyrir heiðarlega 
tilraun tæknimannsins á fastforward eða- 
backwardtakkanum fór allt úr skorðum og 
sjónvarpsáhorfendur voru beðnir velvirð-
ingar á mistökunum með þessum tveimur 
orðum: „Afsakið hlé“. Enn fremur rámar 
mig í að stundum hafi íþróttaþulir þurft að 
grípa til orðalagsins að tæknin væri eitthvað 
að stríða þeim. Og svo hvarf myndin og eftir 
sat þulurinn, sveittur og þreyttur.

Maður hefur einhvern veginn á tilfinn-
ingunni að stjórnmálamenn óskuðu einskis 
heitar en að þeir hefðu skilti sjónvarpsins 
í sínum fórum. Að framan á Alþingishús-
ið væri búið að hengja risastórt neon-skilti 
með þessum orðum sem íslenska þjóðin 

þekkir svo vel og hefur fullan skilning á: 
„Afsakið hlé“. Fólk gæti bara skipt um stöð 
eða stokkið frá eða gripið sér eitthvað til að 
narta í. Þegar það settist aftur að skjánum 
væri bara allt komið í lag. Textinn væri á 
sínum stað og Matlock eða Derrick skreyttu 
skjáinn með eðlilegum hætti. 

Mann grunar að suma stjórnmálamenn 
dreymi um að geta brugðið fyrir sig 
frasanum sem Bjarni Fel. gerði 
nánast ódauðlegan á Ólympíu-
leikunum í Seoul 1988; að tækn-
in væri eitthvað að stríða þeim. 
En því miður, fyrir þessa lýð-
ræðislega kjörnu fulltrúa, fer 
fyrir þeim eins og íþrótta-
fréttamönnunum forðum 
daga, myndin af Ólympíu-
leikvanginum hverfur og 
við þjóðinni blasa sveitt-
ir og þreyttir þingmenn. 

Augnablik, afsakið hlé

Helgarblaðið:

Fjölskyldan:

Heimili og hönnun:

Græna búsáhaldabyltingin 
- hvernig nýta á fífilinn í garðinum og 
aðrar ókeypis jurtir.

Það er of auðveld leið að setja á 
þjónusugjöld fyrir sjúklinga segir Hulda 
Gunnlaugsdóttir forstjóri Landspítalans

Leynistaðir til lautarferða. Bestu 
piknikkstaðirnir á höfuðborgarsvæðinu.

Kaffihús innréttuð með gömlum munum.

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Ó, þú aftur - afmælissýning leikhópsins Hugleiks

Frida... viva la vida 

Vínland - athyglisverðasta áhugaleiksýningin 08/09

Dreams 2009 - alþjóðleg döff leiklistarhátíð

Kardemommubærinn
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➜ Tónleikar
21.00 Sudden Weather Change og 
Reykjavík!, verða á Gamla Bauk við 
Hafnarstétt 9 á Húsavík. Aðgangur er 
ókeypis.
21.00 KK verður með tónleika í sal 
Menntaskóla Borgarfjarðar við Borgar-
braut 54. 

22.00 Einar Ágúst 
flytur eigið efni í bland 
við annarra á Kaffi 
Akureyri við Strandgötu 
á Akureyri.
22.00 Hljómsveitin 
B.Sig heldur tónleika 
á Kaffi Rósenberg við 
Klapparstíg.

22.30 Hljómsveitirnar Kimono, Rökk-
urró og Me, The Slumbering Napoleon 
verða á Grand Rokk við Smiðjustíg. 
Húsið opnar kl. 22.

➜ Fyrirlestrar
16.30 Landslagsarkitektinn Helle 
Nebelong flytur erindið „Hannað út frá 
upplifun barna“ í sal 104 á Háskóla-
torgi við Sæmundargötu 4. Fyrirlestur-
inn fer fram á ensku.

➜ Handverkssýning
Handverkssýning eldri bæjarbúa á Sel-
tjarnarnesi verður haldin í Félagsmið-
stöð aldraðra að Skólabraut 3-5. Opið í 
dag kl. 13-18. Allir velkomnir.

➜ Blúshátíð
Blúshátíðin Norden Blues Festival fer 
fram í Rangárvallasýslu um hvítasunnu-
helgina (29.-31. maí). Nánari upplýsing-
ar á www.midi.is.

➜ Bjartir dagar
Hátiðin Bjartir dagar stendur yfir í 
Hafnarfirði 28. maí-7. júní. Dagskráin 
í heild og nánari upplýsingar á www. 
hafnarfjordur.is.

20.00 Söngkonurnar í Sopranos flytja 
fjöruga söngleikjatónlist, gamlar dægur-
perlum og ástarsöngva á tónleikum í 
Hafnarborg við Strandgötu.
Nordia 2009, norræn frímerkjasýning í 
Íþróttahúsi Hafnarfjarðar við Strandgötu, 
verður opin kl. 13-18, 29.-31. maí.

➜ Tónlistarhátíð
AIM Festival 2009, alþjóðleg tónlistar-
hátíð á Akureyri. Nánari upplýsingar 
www.aimfestival.is.
21.00 Hjálmar og Retro Stefson verða 
á Græna Hattinum við Hafnarstræti 96.
00.00 TFA Party Zone á Sjallanum við 
Geislagötu.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Það var greinilegt á stemningunni 
í Íslensku óperunni á miðvikudags-
kvöldið að áhuginn var mikill fyrir 
samstarfi hljómsveitarinnar Hjalta-
lín og hljómsveitarstjórans Daní-
els Bjarnasonar. Það kemur ekki á 
óvart, Hjaltalín er ein af hæfileika-
ríkustu popphljómsveitum sem 
komið hafa fram á Íslandi síðustu ár 
og leið Daníels í klassísku deildinni 
hefur stöðugt legið upp á við. 

Tónlist Hjaltalín hefur stundum 
verið kölluð kammerpopp vegna 
útsetninganna og hljóðfæraskipan-
innar. Í henni mætist popp og klassík 
þannig að maður vissi að þetta yrði 
ekkert vandræðalegt kvöld, en það 
var spennandi að sjá hvað Hjaltalín 
gerði með þrettán manna kammer-
sveit sér til fulltingis. Og útkoman 
kom á óvart. Það sem stendur upp 

úr er hvað útsetningarnar voru fjöl-
breyttar og hvað yfirbragðið var létt 
og afslappað. Það hefði svo vel verið 
hægt að taka þetta ofsafína Lista-
hátíðar tækifæri allt of alvarlega.

Tónleikarnir hófust á nýrri 

útsetningu á laginu Trailer Music 
af hinni frábæru plötu Hjaltalíns, 
Sleepdrunk Seasons. Sú útsetning 
virkaði frekar losaraleg og gerði 
lítið fyrir lagið, en margt af því 
sem á eftir kom virkaði hins vegar 
mjög vel. Útsetning Daníels Bjarna-
sonar á laginu I Lie var til dæmis 
mjög falleg og áhrifarík og útsetn-
ing Hjartar Ingva Jóhannssonar á 
The Trees Don’t Like The Smoke 
var gáskafull og skemmtileg. Um 
það bil helmingur dagskrárinnar 
á tónleikunum var ný lög og mörg 
þeirra frábær. Eins og áður segir 
var fjölbreytnin töluverð. Á köflum 
minntu útsetningar á kvikmynda-
tónlist, annars staðar voru áhrif 
frá söngleikjatónlist augljós og gott 
ef það sveif ekki smá Bítlaandi yfir 
vötnum á stöku stað líka til dæmis 

í lokalaginu fyrir hlé þar sem fjög-
urra drengja kór bættist í hópinn. 
Útsetningarnar af gömlu Hjaltalín-
lögunum voru ekki endilega betri 
heldur en frumgerðirnar, en öðru-
vísi og það er það sem skiptir máli 
á svona tónleikum. Hrifnastur var 
ég samt af nýja efninu. Maður er 
orðinn virkilega spenntur að heyra 
næstu plötu.  Trausti Júlíusson

Létt yfirbragð og fjölbreyttar útsetningar
TÓNLEIKAR
Hjaltalín með kammersveit
Listahátíð í Reykjavík
Íslenska óperan, 27. maí

★★★★
Niðurstaða: Hjaltalín, stjórnandinn 
Daníel Bjarnason og þrettán manna 
kammersveit nýttu Listahátíðartæki-
færið vel og buðu upp á fjölbreytta 
og skemmtilega tónleika.

Ný skáldsaga eftir japanska rit-
höfundinn Haruki Murakami 
kemur út í Japan í dag. Hún er 
prentuð í 480 þúsund eintökum og 
hefur söguþráðurinn og söguheit-

ið farið lágt en 
mikill spenningur 
er hjá aðdáendum 
skáldsins. Vitað 
er að pöntunar-
heiti sögunnar er 
IQ84, sem má lesa 
sem 1984 á jap-
önsku. Þá hefur 
lekið að sagan lýsi 
árangurslausri 
leit karlmanns 
og konu hvors að 

öðru. Í sögunni, sem hleypur til 
og frá í tíma og rúmi, milli hugs-
ana og ytri lýsinga, sé að finna 
hugleiðingar skáldsins um ást og 
fjölskyldu, trú og ofbeldi. Mikið sé 
um sögulegar vísanir í verkinu. 

Murakami er sextugur og hefur 
ekki sent frá sér bók í fimm ár 
ef frá er talin ritgerð hans um 
maraþonhlaup sem víða birtist í 
fyrra. Hann kom fyrir fáum árum 
hingað á bókmenntahátíð og hafa 
margar sögur hans verið þýddar 
á íslensku úr enskum þýðingum. 
Enn er ekki ráðið hvenær nýja 
sagan kemur út á ensku og þá 
síður hvenær vænta má íslenskrar 
þýðingar.

Ný saga frá 
Murakami

BÓKMENNTIR
Haruki Mura-
kami

Fyrstir koma fyrstir fá!
Opið alla daga 12:00 - 18.00

Útsölumarkaður
Next hefst í dag
í Skeifunni 17

Ótrúleg verð! Þú tekur 3 flíkur en borgar aðeins fyrir 2 - á 40% afslætti!
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„Þetta var alveg meiri háttar, ekkert smá flott,“ 
segir sjónvarpsmaðurinn Auðunn Blöndal um 
stemninguna í Róm þegar Barcelona vann lið hans, 
Manchester United, í úrslitaleik Meistaradeildar-
innar. „Þetta var algjör draumur fyrir utan úrslitin 
en það er gaman að hann vann,“ segir hann um vin 
sinn Eið Smára Guðjohnsen, leikmann Barcelona. 

Auðunn er að vonum ósáttur við frammistöðu 
sinna manna, enda léku þeir langt undir getu. „Þeir 
voru ekkert smá lélegir. Þeir áttu aldrei möguleika 
nema fyrstu tíu mínúturnar. Þetta var svekkjandi 
en strax skárra en ef þeir hefðu tapað fyrir Chelsea 
eða einhverju öðru liði. Þetta slapp,“ segir hann.

Auðunn segist hafa kastað kveðju á Eið Smára 
eftir leikinn en annars haft við hann lítil samskipti. 
Samkvæmt áreiðanlegum heimildum Fréttablaðsins 
þróuðust atvik mála aftur á móti þannig að Auðunn 
steig upp í rútu Barcelona-liðsins eftir leikinn þar 
sem hann fagnaði sigrinum vel og innilega ásamt 
Eiði og hinum leikmönnum liðsins. Héldu fagnaðar-
lætin síðan áfram langt fram eftir kvöldi. 

Auðunn vildi ekki staðfesta þetta, enda harður 
United-maður, og ekki fylgdi heldur sögunni hvort 
hann hefði verið í United-treyju innanundir í öllum 
fagnaðarlátunum. Áður hafði hann lýst því yfir í 

viðtali við Fréttablaðið að leikurinn væri nokkurs 
konar „win-win“ fyrir sig því að ef United tapaði 
myndi vinur hans Eiður fá medalíu. - fb 

Fagnaði með stjörnum Barca

Hljómsveitirnar Buff og Á móti sól ætla 
að taka upp lag saman á leið sinni til 
Akureyrar, þar sem þær spila í Sjall-
anum á sunnudagskvöld. Gamalt lag úr 
fórum Jóhanns Helgasonar frá Change-
tímabilinu, Mamma gefðu mér grá-
sleppu, varð fyrir valinu.

„Okkur langaði alltaf að taka upp lag 
saman en höfum alltaf haft voðalega lít-
inn tíma til að koma báðum sveitunum í 
stúdíó á sama tíma. En núna ætlum við 
að taka tölvu með og míkrafón og stilla 
upp í hljómsveitarrútunni og taka upp á 
meðan það verður keyrt til Akureyrar,“ 
segir Hannes Friðbjarnarson, trommari 
í Buffinu. Magni, söngvari Á móti sól, 
býr reyndar á Akureyri og mun hann 
því syngja sinn hluta um leið og rútan 
kemur í bæinn. Gangi allt að óskum 
verður lagið komið í útvarpsspilun í 

næstu viku. Að sögn Hannesar hefur 
lengi verið vinskapur með Buffinu og Á 
móti sól, enda ætla hljómsveitirnar að 
taka nokkur böll í sumar í sameiningu.  

Þess má geta að Buffið gerði á dög-
unum veðmál við sjónvarpsmanninn 
Auðun Blöndal um að hann fengi að taka 
upp lag með hljómsveitinni ef lið hans, 
Manchester United, ynni Meistara-
deildina í fótbolta. Svo varð ekki 
því Barcelona, uppáhaldslið 
Hannesar, vann leikinn örugg-
lega. „Djöfull var ég feginn,“ 
segir Hannes. „Ég hef heyrt 
hann syngja og það er ekki fal-
legt. Framtíð Buffsins er björt í 
dag, þökk sé Barcelona.“  - fb

Taka upp lag á rútuferðalagi

AUÐUNN OG MESSI Frá fundi Auðuns og Lionels Messi, 
leikmanns Barcelona, í fyrra. Auðunn fagnaði með Messi og 
félögum eftir sigurinn í Meistaradeildinni.

HANNES FRIÐBJARNARSON Buff ætlar að 
taka upp lag með Á móti sól.

Raunveruleikagjörningi Curvers 
Thoroddsen í Bjargtangavita við 
Látrabjarg lýkur á sunnudag. Þar 
rekur hann pitsustaðinn Slice-
land sem býður upp á lundapitsur 
sem eru um leið „vestustu“ pitsur í 
Evrópu því Látrabjarg er vestasti 
oddi heimsálfunnar. Gjörningur-
inn er hluti af sýningunni Brennið 
þið, vitar! á Listahátíð í Reykjavík. 
„Þetta hefur gengið rosalega vel. 
Mikið af ferðamönnum og heima-
fólki hafa komið til að prófa þess-
ar ljúffengu lundapitsur,“ segir 
Curver. „Það kom mér á óvart 
hvað það eru margir ferðamenn 
þarna. Það vilja allir smakka 
„vestustu“ pitsu í Evrópu.“ 

Allir vilja þá 
„vestustu“

Fyrsta skemmtikvöld REYK-
VEEK, sem er hópur raftónlistar-
manna og plötusnúða, verður hald-
ið á Nasa á laugardagskvöld. Á 
meðal þeirra sem koma fram eru 
Karíus og Baktus, Oculus og Siggi 
Kalli. Í tilefni kvöldsins hefur 
verið gerður mix-diskur og verður 
hann gefinn þeim fyrstu 300 sem 
kaupa sig inn. „Mig langaði að gera 
mix-disk með þessum strákum,“ 
segir Siggi Kalli, eða Sigurður 
Karl Guðgeirsson. „Við ákváðum 
að hittast og þá fóru hugmyndirnar 
að fljúga,“ segir hann. „Í raun 
er þetta hugsað sem miðill fyrir 
strákana sem eru heima í skúma-
skotum að semja tónlist.“

Sameinast í 
danstónlist

CURVER Curver Thoroddsen býður upp 
á „vestustu“ pitsur í Evrópu í Bjargtanga-
vita.

Skattaaðgerðir ríkisstjórn-
arinnar hvað varða auknar 
álögur á verð áfengis 
leggjast ekki vel í veitinga-
menn sem segja algerlega 
fyrirliggjandi að aðgerðirn-
ar muni ekki skila krónu í 
kassann en auki þess í stað 
smygl og landaframleiðslu 
til muna.

„Látið Bé-in þrjú í friði,“ segir 
Kormákur Geirharðsson veitinga-
maður. „Bjór, bensín og brauð.“

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að ríkisstjórnin stefndi að 
því að brúa bilið á fyrirsjáanleg-
um halla á ríkissjóði meðal ann-
ars með því að hækka skatta á 
áfengi og eldsneyti. Samkvæmt 
þingsályktunartillögu á að hækka 
álögur á áfengi um fimmtán pró-
sent. Kormákur segir hugmynda-
leysið algert og það sem verst er: 
Þetta mun ekki færa ríkissjóði 
krónu í kassann ef kenningar Kor-
máks ganga eftir. En þær kenning-
ar eru ekki úr lausu lofti gripnar. 

„Heimabruggun færist í auk-
ana, krakkar fara að drekka landa 
og hundruð manna fara á atvinnu-
leysisskrá. Þeir fá ekkert í kass-
ann. En þetta virðist standa á ein-
hverju blaði, memó-i, hjá þeim. 
Ef við stöndum illa þá skal gera: 
a) Hækka skatta á áfengi. b) 
Hækka skatta á bensín og senni-
lega er C-ið þarna einhvers stað-
ar líka: c) Hækkum brauðið,“ segir 
Kormákur og bendir á að Íslend-
ingar mættu einu sinni til tilbreyt-
ingar læra af reynslu annarra 
þjóða sem hafa árhundraða reynslu 
í að hrófla ekki við Bé-unum þrem-
ur. „Til dæmis í Þýskalandi. Þar 
snerta menn ekki við Bé-unum, né 
í Rússlandi eða á Spáni. Reynsla 
þeirra er sú að hátt áfengisverð 
lagar nákvæmlega ekkert. Við veit-
ingamenn bjuggumst svo sem við 
þessu. En þetta þýðir einfaldlega 

að heimabrugg færist mjög í auk-
ana, fólk fer í fyrstu frekar í ríkið 
en barina og þá fær ríkiskassinn 
hlutfallslega miklu minni vask af 
þessari vöru. Þeir koma út í mínus. 
Þeir geta aldrei búið til plústölu 
úr þessu,“ segir Kormákur – ekki 
séns. Og Kormákur veltir því 
fyrir sér hvort annarlegar hvat-
ir búi að baki þessari ákvörðun 
sem hann segir heimskuna holdi 
klædda. „Hvort hagfræðingurinn 

þeirra hafi farið í meðferð fyrir tíu 
árum? Maður spyr sig því þetta er 
ekki lógískt.“ 

Kormákur telur að nú hlakki 
í landaframleiðendum við þessa 
ákvörðun og telur augljóslega 
verið að glæpavæða þjóðfélagið. 
Og annar veitingamaður sem hefur 
verið lengi í bransanum og man 
tímana tvenna heitir Ásgeir Þór 
Davíðsson – Geiri á Goldfinger. 
Hann telur það ekki fráleitt. „Ég 

get nú sagt þér það að ég hef verið 
í þessum frá því árið 1982. Og allt-
af í kreppu þá eykst sala á vínveit-
ingastöðum í fyrstu. Svo dettur hún 
niður og eykst í ÁTVR. Svo þegar 
líður lengra eykst þessi svakalega 
landasala og smygl. Svona hefur 
það alltaf verið í kreppu og þessar 
aðgerðir ríkisstjórnarinnar gera 
náttúrlega ekkert annað en magna 
þessa þróun.“ 

 jakob@frettabladid.is

Verta hryllir við hærri áfengisskatti

ÁSGEIR ÞÓR DAVÍÐSSON Þekkir tímana 
tvenna og segir aðgerðir ríkisstjórnarinn-
ar til þess fallnar að magna upp þróun 
sem alltaf sé í kreppu en þá aukist 
landadrykkja og smygl til mikilla muna.

KORMÁKUR GEIRHARÐSSON Segir ekki 
aðeins aðgerðir ríkisstjórnarinnar með 
þeim hætti að ekki fáist króna í kassann 
heldur séu þær beinlínis til þess fallnar 
að glæpavæða þjóðfélagið.

LANDABRUGGI HELLT NIÐUR Ef kenningar veitingamanna ganga eftir má búast við 
því að lögreglan fái aukin verkefni við að uppræta landaverksmiðjur á Íslandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MAGNI Magni 
syngur sinn hluta 
á Akureyri.

> EKKI SKRÍMSLI

Söngvarinn Chris Brown segist 
ekki vera skrímsli í nýju myndbroti 
sem hann hefur birt á netinu. „Ég 
elska alla mína alvöru aðdáendur. Ég 
er ekki skrímsli,“ sagði hann. Réttar-
höld yfir honum vegna grófrar árásar 
á fyrrum kærustu sína, Rihanna, eru 
að hefjast.
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Meg White, trommari rokkdúetts-
ins The White Stripes, hefur 
gengið í hjónaband með unnusta 
sínum Jackson Smith. Hann er 
sonur söngkonunnar Patti Smith 
og gítarleikarans sáluga Fred 
„Sonic“ Smith úr rokksveitinni 
MC5. 

Athöfnin fór fram í Nashville 
á heimili Jacks White, hins með-
lims The White Stripes og fyrr-
verandi eiginmanns Meg. Þau 
voru gift í fjögur ár en skildu 
árið 2000. Jack Lawrence, bassa-
leikari The Raconteurs og The 
Dead Weather, sem eru hliðar-
verkefni Jack White, gifti sig 
einnig við sama tækifæri. The 
White Stripes hefur verið í fríi 
undanfarin tvö ár en hyggur á 
tónleikahald á næstunni.

Meg White í 
hjónaband

MEG WHITE Trommari rokkdúettsins The 
White Stripes hefur gengið í hjónaband.

Munir úr eigu hinna látnu ofur-
stjarna Elvis Presley og Marilyn 
Monroe verða boðnir upp í Las 
Vegas í lok júní. Á meðal þeirra 
eru kvittanir fyrir áfengiskaup-
um frá Monroe og pillubox úr 
eigu Presley.

Einnig verður til sölu slopp-
ur, sem sagður er síðasta flíkin 
sem Monroe klæddist áður en 
hún dó. Hefur hann verið verð-
lagður á sex þúsund dollara, eða 
um 750 þúsund krónur. Einnig 
verða til sölu tveir múrsteinar 
úr húsi Monroe í Kaliforníu og 
nokkrar ljósmyndir af leikkon-
unni goðsagnar kenndu. 

Selja slopp 
og pillubox

MARILYN MONROE Munir úr eigu leik-
konunnar verða boðnir upp í Las Vegas 
í lok júní.

Michael Lohan, faðir leikkonunnar Lindsay Lohan, er 
ekkert sérstaklega orðvar maður enda er hann grun-
aður um að hafa hótað unnustu sinni lífláti. Lohan 
fer heldur ekkert í kringum hlutina þegar kemur að 
dóttur hans, því nú hefur Michael lýst því yfir að ef 
Lohan snúi aftur í faðm fyrrverandi kærustu sinnar, 
Samönthu Ronson, hverfi stjarna hennar eins og dögg 
fyrir sólu. Michael lýsti jafnframt yfir ánægju sinni 
með þá ákvörðun dóttur sinnar að halda sig fjarri 
plötusnúðnum. Þetta kemur fram í New York Post.

„Lindsay býðst nú annað tækifæri til að glæða 
feril sinn lífi. En ef hún snýr aftur til Samönthu er sá 
möguleiki fyrir bí,“ sagði Michael við fjölmiðlamenn, 
skömmu eftir að hann yfirgaf dómsal í New York til 
að hlýða á ákærur er varða líflátshótunina. 

Michael virðist hafa svör á reiðum höndum því 
hann var ekki lengi að útskýra hvers eðlis það mál 
væri, allt væri þetta byggt á misskilningi sem of 
flókið mál væri að fara út í. „Ég er alveg sannfærður 
um að málið verður látið niður falla,“ sagði Michael 
kampakátur.

Lohan á heima fjarri Ronson

NÝTT UPPHAF Lindsay Lohan reynir nú að koma ferli sínum 
af stað og pabbinn telur lykilinn að því liggja í fjarveru frá 
Samönthu Ronson.

Kiefer Sutherland ræddi við 
bresku útgáfuna af Elle um sam-
band sitt og Juliu Roberts. Eins og 
frægt er orðið stakk Julia leikar-
ann af, nánast uppi við altarið, og 
skildi hann eftir í sárum. Hún gaf 
þá skýringu að Kiefer hefði bæði 
verið ungur og heimskur en nú 
hefur stjarnan úr sjónvarpsþátt-
unum 24 svarað fyrir sig.

Í viðtalinu við Elle segir Kief-
er nefnilega að eftir að fjarað hafi 
undan ástarlífi þeirra hafi sam-
bandið í raun og veru dáið. Hann 
viðurkennir þó að hann hafi fund-
ið fyrir mikilli hrifningu en hún 
hafi fljótlega horfið. „Ég vildi reka 
hestabúgarð í Montana en hún var 
vinsælasta leikkona heims. Við 
höfðum ólíkan skilning á því hvað 
við vildum. En við vorum líka 

miklu meiri vinir en elskendur,“ 
sagði Kiefer.

Lostalítið líf

ENGIN ÁSTRÍÐA Ástæðan fyrir sam-
bandsslitum Kiefer Sutherland og Juliu 
Roberts var sú að ástríðuna vantaði.

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

KLÆÐIR ÞIG VEL!
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
14
14
14
L
L

NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl.  6 - 8 - 10
ANGELS & DEMONS    kl.  6 - 9

L
14

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  3.20 - 5.40 - 8
NIGHT AT THE MUSEUM 2 LÚXUS kl.  3.20 - 5.40
ANGELS & DEMONS     kl.  3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10.50
ANGELS & DEMONS LÚXUS    kl.  8 - 10.50
X-MEN  WOLVERINE     kl.  3 - 5.40 - 8 - 10.20
MÚMÍNÁLFARNIR   kl. 3
GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST kl. 10.15 FORSÝNING

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

L
14
12
14
L

NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl.  5.40 - 8 - 10.20
ANGELS & DEMONS    kl.  6 - 9
THE BOAT THAT ROCKED     kl.  6 - 9
X-MEN  WOLVERINE     kl.  10
DRAUMALANDIÐ   kl.  6 - 8

SÍMI 530 1919

L
14
14
12
16

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  5.40 - 8 - 10.20
ANGELS & DEMONS    kl.  5.30 - 8.30 
X-MEN  WOLVERINE      kl.  5.40 -  8 - 10.20
BOAT THAT ROCKED    kl.  5.20 - 8
CRANK 2: HIGH VOLTAGE   kl.  10.40

SÍMI 551 9000

“LÉTT, NOTARLEGT OG 
FJÖLSKYLDUVÆNT MÓTVÆGI VIÐ 

HASARMYNDIR SUMARSINS”

FORSÝNING

���NEW YORK POST
���CHICAGO TRIBUNE���PREMIERE

Wes Craven er mættur aftur með einhvern 
ROSALEGASTA THRILLER SÍÐARI ÁRA.

SÝNINGUM FER FÆKKANDI

ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

UPPLIFÐU STÓRKO-
STLEGT ÆVINTÝRI Í

ADVENTURELAND kl. 5:50 - 8 - 10:20 12

ADVENTURELAND kl. 4 - 8 - 10:20 VIP
CORALINE 3D m/ísl. tali kl. 3:40(3D) - 5:50(3D) L

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 5:50 - 8 - 10:20 16

HANNAH MONTANA kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

STAR TREK XI kl. 5:50 - 8 - 10:30 10

NEW IN TOWN kl. 8:10 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 4 L

OBSERVE AND REPORT kl. 10:20 16

17 AGAIN kl. 3:40 L

I LOVE YOU MAN kl. 10:20 12

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 3:40 L

ADVENTURELAND                  kl. 5:50 - 8:20 - 10:30 12

CORALINE 3D m/ísl. tali kl. 4(3D) - 6:10(3D) L

CORALINE 3D m/ensku tali kl. 8(3D) ótextuð L

ÓVISSUSÝNING kl. 10:30 12

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 8 - 10:20 16

HANNAH MONTANA kl. 3:40 L

LOFTLEIÐIR kl. 5:30D síð sýn L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 3:40D L

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 5:50 - 8 L

X-MEN ORIGINS : WOLVERINE kl. 5:50 - 10:10 14

NEW IN TOWN kl. 8 L

THE UNBORN kl. 10:10 16

HANNAH MONTANA kl. 6 - 8 L

CRANK 2 kl. 10:20 16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 6 L

STAR TREK XI kl. 8 10

THE BOAT THAT ROCKED kl. 10:20 12

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl.  8 16 

STAR TREK XI kl.  10 7

HANNA MONTANA kl. 6 L

LET THE RIGHT ONE IN kl.  8 - 10 16 

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 6 L

����
Empire

����
Tommi - kvikmyndir.is

„Frábær tónlist og hinir frábæru leikarar Ryan Reynolds 
og Kirsten Stewart(Twilight) tryggja góða skemmtun“

- bara lúxus
Sími: 553 2075

CORALINE 3D kl. 4 og 6 L

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 4, 6, 8 og 10 L

ANGELS & DEMONS kl. 4, 7 og 10 14

17 AGAIN kl. 8 og 10 L

“Spennandi, fyndin 
og hraðskreið út í 
gegn! Miklu betri en
Da Vinci Code.”
T.V. - kvikmyndir.is - M.M.J., kvikmyndir.com

Landsmenn mega eiga 
von á Bjartmarslögum í 
sumar og Fréttablaðið greip 
Bjartmar glóðvolgan þar 
sem hann var að lauma sér 
í stúdíó með hljómsveitinni 
Hröfnum.

„Já, ég er á fullu í tónlistinni. Er 
með algera skáldaskitu núna. Er á 
meðan er. Það renna upp úr mér 
lögin og textarnir. Ég er í einhverj-
um gír. Og best að nýta það meðan 
er. Maður veit aldrei hvenær 
maður hrekkur í lága drifið, sjáðu 
til,“ segir Bjartmar Guðlaugsson 
tónlistarmaður með meiru.

Bjartmar fór í stúdíó í vikunni 
með hljómsveitinni Hröfnum og 
tók upp glænýtt lag sem heitir 

„Velkomin á bísann“. Að vera á 
bísanum þýðir einfaldlega að lifa á 
vinum sínum og samferðamönnum. 
Og á örugglega vel við nú. Fjallar 
um mann sem er á flótta undan 
framtíðinni. Á harðahlaupum og 
er kominn langt burtu til baka. En 
Lómagnúpurinn hefur verið þarna 
í hundruð ára og stendur þetta allt 
af sér:

Bjartmar ber hljómsveitinni 
Hröfnum, sem stendur á gömlum 
merg Papanna, vel söguna. „Alveg 
ferlega gaman að gera þetta með 
þeim. Ég hef unnið með þeim öllum 
áður einhvern tíma á ferlinum. Það 
er hollt góðum og gömlum vinum 
að koma saman og taka einhver 
lög,“ segir Bjartmar sem vinnur 
að því að taka upp lög sem spretta 
nú fram og upp eins og fíflar að 
vori á túnbletti. jakob@frettabladid.is

Bjartmar og Hrafnar á bísanum
BJARTMAR OG HRAFNAR Sungu saman lag Bjartmars sem fjallar um mann sem er á harðahlaupum frá framtíðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég sletti olíu á viðarkol
og geng í kringum bálið 

enn einn hring.
Með Anderson á öðrum fæti 

í huganum
ég Aqualung-ið syng.
Á flótta undan framtíðinni 
sem fætur toga burt eitthvað 

til baka.
Aftur fyrir upphafið af týndum 
tíma er af nægu að taka.

Kór: 
Æ líttu ljúfan Lómagnúpinn
tignarlegur af sandsléttunni 

rís hann
þó þrotið sé nú þjóðarbúið, 

ástin mín
æ velkomin á bísann.

Litli Leikklúbburinn Ísafi rði

og Kómedíuleikhúsið kynna:Litli Leikklúbburinn Ísafi rði

og Kómedíuleikhúsið kynna:
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sport@frettabladid.is

KR 1-2 FH

1-0 Bjarni Guðjónsson (59.)
1-1 Matthías Vilhjálmsson (66.)
1-2 Atli Guðnason (87.)
KR-völlur, áhorf.: 2.370
Valgeir Valgeirsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–10 (5–5)
Varin skot Stefán 3 – Daði 3
Horn 7–10
Aukaspyrnur fengnar 15–14
Rangstöður 1–0

KR  4–4–2  Stefán Logi Magnússon 6 - Skúli Jón 
Friðgeirsson 6, Mark Rutgers 7, Grétar Sigurðarson 
6, Jordao Diogo 7 - Gunnar Örn Jónsson 5 (84., 
Guðmundur Pétursson -), Jónas Guðni Sævarsson 
7, Bjarni Guðjónsson 8, Óskar Örn Hauksson 4 
(69., Gunnar Kristjánsson 5) - Baldur Sigurðsson 6, 
Prince Rajcomar 6 (80., Björgólfur Takefusa -).

FH 4–3–3  Daði Lárusson 8 ML  - Guðmundur 
Sævarsson 6, Pétur Viðarsson - (19., Freyr Bjarnason 
6), Tommy Nielsen 7, Hjörtur Logi Valgarðsson 7 
- Matthías Vilhjálmsson 6, Björn Sverrisson 5,  Davíð 
Þór Viðarsson 6 - Matthías Guðmundsson 6 (77., 
Tryggvi Guðmundsson -), Atli Viðar Björnsson 5 
(70., Alexander Söderlund 5), Atli Guðnason 6.

Pepsi-deild karla:
KR-FH   1-2
1-0 Bjarni Guðjónsson (59.), 1-1 Matthías Vil-
hjálmsson (66.), 1-2 Atli Guðnason (87.)
Stjarnan-Fylkir   2-1
1-0 Steinþór Freyr Þorsteinsson (4.), 1-1 Valur 
Fannar Gíslason, víti (11.), 2-1 Björn Pálsson (34.).
Fram-Valur   1-2
1-0 Paul McShane (20.), 1-1 Bjarni Ólafur Eiríks-
son (43.), 1-2 Marel Baldvinsson (49.).
Breiðablik-Keflavík   4-4
0-1 Haukur Ingi Guðnason (5.), 0-2 Magnús 
Sverrir Þorsteinsson (13.), 1-2 Alfreð Finnbogason 
(15.), 2-2 Kristinn Steindórsson (58.), 3-2 Haukur 
Baldvinsson (69.), 4-2 Haukur Baldvinsson (70.), 
4-3 Magnús Þórir Matthíasson (72.), 4-4 Bjarni 
Hólm Aðalsteinsson (85.)
Grindavík-Þróttur   2-1
1-0 Jóhann Helgason (9.), 1-1 Rafn Andri Har-
aldsson (32.), 2-1 Orri Freyr Hjaltalín (36.).
Fjölnir-ÍBV    1-3
0-1 Tony Mawejje (5.), 0-2 Ajay Leitch-Smith 
(53.), 1-2 Andrew Mwesigwa, sjm (57.), 1-3 Andri 
Ólafsson (66.).
STAÐAN:
Stjarnan 5 4 0 1 15-7 12
FH 5 4 0 1 12-6 12
KR 5 3 1 1 8-3 10
Fylkir 5 3 1 1 7-3 10
Keflavík 5 3 1 1 9-6 10
Breiðablik 5 2 1 2 10-11 7
Valur 5 2 1 2 6-7 7
Fram 5 1 1 3 4-5 4
Fjölnir 5 1 1 3 7-11 4
Grindavík 5 1 1 3 6-12 4
ÍBV 5 1 0 4 3-8 3
Þróttur 5 0 2 3 3-11 2

Pepsi-deild kvenna:
Þór/KA-Valur   2-7

1. deild karla:
ÍA-Afturelding   1-0
Jón Vilhelm Ákason samkv. fótbolti.net.

ÚRSLIT

Laugard., áhorf.: 812

Fram Valur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  6–12 (2–6)
Varin skot Hannes 3 – Haraldur 1
Horn 2–6
Aukaspyrnur fengnar 9–12
Rangstöður 3–0

VALUR 4–4–2  
Haraldur Björnsson 6
Steinþór Gíslason 5
Atli Sv. Þórarinsson 7
Guðm. Mete 6
Bjarni Ó. Eiríksson 7
Ólafur Páll Snorrason 7
Ian Jeffs 6
Sigurbjörn Hreiðars. 5
Hafþór Vilhjálmsson 6
(85., Viktor Illugas.  -)
Guðm. Hafsteinsson 6
*Marel Baldvins. 8
(90., Einar Marteins.  -)

*Maður leiksins

FRAM 4–4–2  
Hannes Halldórsson 6
Almarr Ormarsson 5
Auðun Helgason 5
Kristján Hauksson 3
Sam Tillen 4
Heiðar Geir Júlíusson 5
Halldór H. Jónsson 5
Paul McShane 7
Joseph Tillen 5
(73., Ingvar Ólason  -)
Ívar Björnsson 5
(83., Grímur Gríms.  -)
Hjálmar Þórarinsson 7
(83., Alexander Þór.  -)

1-0 Paul McShane (20.)
1-1 Bjarni Ólafur Eiríksson (43.)
1-2 Marel Baldvinsson (49.)

1-2
Jóhannes Valgeirsson (6)

> Allt um leiki gærkvöldsins á Vísi

Fréttablaðið minnir á að umfjöllun um alla leiki Pepsi-
deildar karla má finna á íþróttavef Vísis. Fréttablaðið 
mun sem fyrr sinna leikjum deildarinnar af 
fremstu getu en á Vísi má finna umfjöllun, 
viðtöl, tölfræði og einkunnir leikmanna 
og dómara úr hverjum leik, skömmu eftir 
að þeim lýkur hverju sinni. Boltavakt 
Vísis og Fréttablaðsins er einnig á 
Vísi en þar er öllum leikjum deild-
arinnar lýst með beinni texta- og 
atburðalýsingu.

Þú færð spurningu sem þú
Þú svarar með því að senda SMS

ESL A, B EÐA C Á NÚMERIÐ 1900.

AÐALVINNINGUR:
GUITAR HERO KIT + METALLICA LEIKUR

10. HVER VINNUR!

10.
VIV NNUR!

KEMUR
KEMUR

29. MAÍ
29. MAÍKEMUR

29. MAÍ

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum
Vinningar verða afhentir í ELKO Lindum. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 

149 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik líkur 1.júní kl 23:59 2009

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL MGH Á NÚMERIÐ 1900.

AUKA VINNINGAR SEM ROKKA...
GITAR HERO METALLICA LEIKUR, AÐRIR GUITAR HERO,

DVD MYNDIR, GOS OG OG FLEIRA!

WWW.BREIK.IS/GUITARHERO

Valsmenn mættu í Laugardalinn í gærkvöldi og mættu Frömurum í 
Pepsi-deild karla. Þeir gerðu góða ferð því þeir tóku með sér 3 stig á 
Hlíðarenda eftir 2-1 sigur með mörkum frá Bjarna Ólafi Eiríkssyni og 
Marel Baldvinssyni, eftir að Paul McShane hafði komið Fram yfir.

„Þau eru ekki mörg mörkin hjá mér í Íslandsmótinu þannig 
að það var mjög sætt að skora. Mér fannst þetta jafn leikur en 
sigurinn sanngjarn, við skoruðum fleiri þannig að það hlýtur að 
vera sanngjarnt,“ sagði markaskorarinn Bjarni Ólafur í leikslok.

Fyrri hálfleikur var í rólegri kantinum. Framarar voru þó 
sterkari aðilinn til að byrja með og það var nokkuð í takt við 
gang mála þegar þeir komust yfir með marki Paul McShane 
eftir laglegan undirbúning og sendingu Hjálmars 
Þórarinssonar.

Leikur Valsmanna batnaði lítið við þetta og Framar-
ar voru nálægt því að auka forystuna þegar Hjálmar 
átti skot í þverslá. Undir lok hálfleiksins náðu 
Valsmenn hins vegar að jafna þegar landsliðsmað-
urinn Bjarni Ólafur Eiríksson skoraði með skalla eftir 
aukaspyrnu Ians Jeffs.

Greinilegt var að Willum Þór, þjálfari Vals, hafði rætt vel við sína 
menn í hálfleiknum því leikur liðsins var allt annar og betri í síðari 
hálfleik. Fljótlega í hálfleiknum skoraði Marel Jóhann sigurmark Vals 

þegar hann skallaði boltann í netið eftir frábæra sendingu frá Ólafi 
Páli Snorrasyni. Niðurstaðan var 2-1 sigur Vals og þeir því komnir 
með 7 stig í Pepsi-deildinni, en Framarar sitja eftir með 4 stig.

Bjarni Ólafur sagði fyrri hálfleikinn ekki hafa verið nógu góðan 
hjá Val. „Við vorum of langt frá sóknarmönnum þeirra í fyrri 
hálfleik og þeir fengu boltann mikið í fæturna og náðu að snúa. 

En við lokuðum á þetta í seinni hálfleik þar sem við spiluðum 
mun betur,“ sagði Bjarni.

Þorvaldur Örlygsson, þjálfari Fram, var auðvitað ekki 
ánægður í leikslok. „Það er mjög slæmt að tapa hérna 
heima. Það er ekkert ósanngjarnt í þessum bolta en 
við höfðum völdin í fyrri hálfleik en misstum dampinn 
eftir að þeir skoruðu. Það var eitt lið á vellinum fyrstu 
35 mínúturnar en mark númer tvö kom ekki hjá 
okkur, sem hefði klárað leikinn.“   
 - sjj

PEPSI-DEILD KARLA: VALUR VANN GÓÐAN SIGUR Á FJENDUM SÍNUM Í FRAM Á LAUGARDALSVELLINUM

Marel tryggði Valsmönnum dýrmætan sigur

FÓTBOLTI Atli Guðnason var hetja 
FH er hann tryggði sínum mönn-
um 2-1 sigur á KR á útivelli með 
marki í lok leiksins. Bjarni Guð-
jónsson hafði komið KR yfir en 
Matthías Vilhjálmsson jafnaði 
metin.

Leikurinn var hin besta skemmt-
un og hörkuspennandi. Staðan var 
markalaus í hálfleik en á endanum 
var það seigla FH-inga sem skil-
aði þeim stigunum þremur. Þeir 
gáfust ekki upp þó svo að sprækir 
KR-ingar höfðu sýnt að þeir eiga í 
fullu tré við meistarana.

Hafnfirðingar gátu þakkað Daða 
Lárussyni fyrir að staðan var enn 
markalaus í hálfleik. Hann varði 
í tvígang mjög glæsilega. Fyrst 
skot Prince Rajcomar sem hafnaði 
í stönginni og svo eftir aukaspyrnu 
Bjarna Guðjónssonar. 

Fyrri hálfleikur var fjörlegur en 
sá seinni var ekki síðri. KR-ingar 
byrjuðu betur og uppskáru mark 
á 57. mínútu er Bjarni Guðjóns-
son lauk góðri sókn heimamanna 
með skoti að marki sem hafnaði 
í netinu. Einkar vel gert hjá KR-
ingum.

En FH-ingar hafa ekki verið 
þekktir fyrir að gefast upp við 
mótlæti og fóru að halda boltanum 
betur innan liðsins. Tíu mínútum 
eftir mark KR kom svo sending 
frá Matthíasi Guðmundssyni inn 
á teig KR-inga þar sem nafni hans 
Vilhjálmsson var mættur á réttan 
stað og skallaði boltann í markið.

Þar með hófst mikil barátta og 

sóknir á báða bóga. Daði bjarg-
aði aftur er Gunnar Örn Jónsson 
komst í gott skotfæri og var það 
besta færi KR-inga. Það var svo 
undir lok leiksins að sigurmarkið 
kom. FH-ingar sóttu og barst bolt-
inn á varamanninn Tryggva Guð-
mundsson sem gerði vel og náði 
skoti að marki. Stefán Logi varði 
en Atli Guðnason náði frákastinu 
og sendi boltann í autt markið.

„Ég var ekki ánægður með liðið 
í fyrri hálfleik og þar til KR skor-
aði,“ sagði Heimir Guðjónsson, 
þjálfari FH. „KR var mjög sterkt 
og vel skipulagt en við fórum svo 
að spila betur og nýta vængina 
eftir markið þeirra. Við sýndum 
svo góðan karakter og náðum að 
klára leikinn.“

Hann hefur þó eðlilega áhyggjur 
af því að það þurfi mark frá and-
stæðingnum til að kveikja í mönn-
um. „Við þurfum að byrja betur í 
okkar leikjum því ef við komumst 
yfir þurfa liðin að sækja framar-
lega á móti okkur og þá spilum 
við best. Þetta er eitthvað sem við 
þurfum að vinna í.“

Jónas Guðni Sævarsson, fyrirliði 
KR, var eðlilega svekktur í leiks-
lok. „Eftir markið okkar duttum 
við allt of neðarlega og ætluðum að 
verja forystuna. Það má ekki gegn 
FH og þeir nýttu sér það. En það er 
gott að það er stutt í næsta leik og 
ætlum við okkur að fara með sigur 
á bakinu í þetta langa landsliðsfrí,“ 
sagði Jónas Guðni Sævarsson.

 eirikur@frettabladid.is

Baráttan bjargaði FH á ný
FH vann góðan 2-1 útisigur á KR og það eftir að hafa lent marki undir. Eins 
og meistararnir hafa áður sýnt þá gefast þeir ekki upp við mótlætið og halda 
ótrauðir áfram þar til sigur er í höfn. Gríðarleg seigla var í meisturunum.

VEL VARIÐ Daði Lárusson varði virkilega 
vel í marki FH í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÁTÖK Það var gríðarlega hart barist í leik KR og FH í gær eins og sjá má á þessari mynd. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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STJARNAN 2-1 FYLKIR

1-0 Steinþór Þorsteinsson (5.)
1-1 Valur F. Gíslason, víti (11.)
2-1 Björn Pálsson (34.)
Stjörnuvöllur, áhorf.: 738
Vilhjálmur Alvar Þórarinsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  17–8 (9–4)
Varin sk. Kjartan 0 (Davíð 4) – Fjalar 7
Horn 8–6
Aukaspyrnur fengnar 17–10
Rangstöður 0–8

Stjarnan  4–5–1  Kjartan Ólafsson - Guðni R. 
Helgason 7, Tryggvi Bjarnason 7, Daníel Laxdal 8, 
Hafsteinn R. Helgason 7 - Steinþór Þorsteinsson 8, 
Jóhann Laxdal - (10., Davíð Guðjónsson 8 ML), 
Birgir Birgisson 7 (83., Andri Sigurjónsson -), Björn 
Pálsson 7, Halldór Björnsson 6 - Þorvaldur Árnason 
6 (90., Bjarki Páll Eysteinsson -).

Fylkir 4–3–3  Fjalar Þorgeirsson 6 - Andrés Már 
Jóhannesson 6, Kristján Valdimarsson 5, Einar 
Pétursson 5, Tómas Þorsteinsson 3 (46., Þórir 
Hannesson 5) - Ásgeir Börkur Ásgeirsson 4 (64., 
Ólafur Stígsson 5), Valur Fannar Gíslason 5, Halldór 
Hilmisson 4 - Ingmundur Óskarsson 4, Pape Faye 3 
(46., Kjartan Baldvinsson 5), Kjartan Á. Breiðdal 6.

FÓTBOLTI Sextán ára markvörður 
Stjörnunnar, Davíð Guðjónsson, 
stal senunni í leik Stjörnunnar og 
Fylkis í gær. Davíð kom óvænt inn 
á eftir aðeins tíu mínútur þegar 
Kjartan Ólafsson var rekinn útaf 
með rautt spjald og stóð sig frá-
bærlega í eftirminnilegum sigri 
nýliðanna. 

Stjörnumenn skoruðu sigur-
markið manni færri, ógnuðu Fylk-
ismönnum allan leikinn og unnu 2-
1 – sinn fjórða sigur í fyrstu fimm 
umferðum Pepsi-deildarinnar.

Stjörnumenn höfðu mikið fyrir 
því að fá Kjartan Ólafsson í mark-
ið fyrir leikinn og það var því grát-
broslegt þegar hann þurfti að yfir-
gefa völlinn með rautt spjald eftir 
aðeins níu mínútna leik. Kjartan 
lenti þá í svipaðri stöðu og Bjarni 
Þórður Halldórsson á móti FH í 
síðasta leik og niðurstaðan var sú 
sama – víti og rautt spjald.

Bjarni Jóhannsson þurfti því að 
senda sextán ára strák í markið í 
sínum fyrsta meistaraflokksleik. 
Davíð Guðjónsson fór í vitlaust 
horn í vítinu en honum óx síðan 
ásmegin eftir það. Það var ekki nóg 
með að hann kæmi inn á óundirbú-
inn og við erfiðar aðstæður held-
ur þurfti hann einnig að standa í 
marki á móti vindinum allan fyrri 
hálfleikinn.

„Ég var að deyja úr stressi en ég 
reyndi bara að hugsa um leikinn 
og einbeita mér að honum,“ sagði 
Davíð eftir leikinn og þjálfarinn 
Bjarni Jóhannsson gat ekki annað 
en dáðst að drengnum eins og allir 
stuðningsmenn Stjörnunnar sem 
kölluðu látlaust: „Dabbi kóngur“ á 
áhorfendapöllunum.

„Þessi innákoma Davíðs kom 
öllum á óvart og honum sennilega 
mest sjálfum. Ég held að það hafi 

varla runnið í honum blóðið því 
hann var allavega fölur í fram-
an þegar hann fór inn á völlinn,“ 
sagði Bjarni í léttum tón og hann 
var stoltur af liði sínu. 

„Liðið brást ótrúlega rétt við 
þessu og við erum með dugnaðar-
stráka sem eru spenntir fyrir því 
að vera í úrvalsdeild þar sem þeir 
hafa fæstir verið áður. Við vorum 
fljótir að finna taktinn í varnar-
leiknum og tókst líka um leið að 
ógna marki þeirra. Þetta var alveg 
magnaður sigur,“ sagði Bjarni.

„Við áttum að gera betur í dag. 
Við töpuðum þessum leik ekki útaf 
gervigrasinu heldur töpuðum við 
honum út af okkar hugarfari. Það 
eru margir ungir strákar í liðinu 
og það tekur tíma að ná upp stöð-
ugleika í liðinu,“ sagði Ólafur Þórð-
arson, þjálfari Fylkis, sem dáðist 
líka að Davíð. 

„Ég skil ekki af hverju þeir voru 
að kaupa sér markmann þegar þeir 
voru með þennan fína varamark-
mann. Hann varði eins og skepna 
og hélt þeim á floti. Þeir voru bara 
að kasta peningunum en það góða 
við þetta var að Fylkir fékk 35 þús-
und fyrir hinn markmanninn,“ 
sagði Ólafur.

Steinþór Freyr Þorsteinsson 
var allt í öllu í sóknaraðgerð-
um Stjörnumanna og duglegur 
að stríða stöðum varnarmönnum 
Fylkis sem gekk síðan einnig illa 
að verjast stórhættulegum föst-
um leikatriðum Garðabæjarliðs-
ins. Steinþór skoraði fyrra mark-
ið og lagði síðan það seinna upp 
auk þess að búa til mun fleiri góð 
færi fyrir félaga sína. Davíð var 
maður leiksins, Daníel Laxdal 
fyrirliði var baráttumaður leiks-
ins en Steinþór var besti maður 
vallarins. - óój

Tíu Stjörnumenn lögðu Fylki í Garðabæ:

Sextán ára strákur 
stal senunni

Í BANASTUÐI Steinþór Freyr átti enn einn stórleikinn fyrir Stjörnuna í gær. Stjarnan 
vann þrátt fyrir að vera manni færri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



 29. maí 2009  FÖSTUDAGUR32

FÖSTUDAGUR SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Heimastjórn stöðvarinnar; Jón 
Kristinn Snæhólm og Hallur Hallsson ásamt 
gestaráðherra ræða um það sem er efst á 
baugi í stjórnmálunum.

21.00 Mér finnst Þáttur  í umsjón Katrín-
ar Bessadóttur, Haddar Vilhjálmsdóttur og 
Vigdísar Másdóttur. Farið er vítt og breitt um 
samfélagið.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

15.50 Leiðarljós  (e)

16.30 Leiðarljós  (e)

17.10 Táknmálsfréttir

17.20 Spæjarar  (20:26)

17.42 Snillingarnir

18.05 Sápugerðin  (Moving Wallpaper) 
(4:12) Leikin bresk gamanþáttaröð um 
framleiðslu sápuóperunnar Bergmálsstrand-
ar sem sýnd er á eftir þættinum. (e)

18.30 Bergmálsströnd  (Echo Beach) 
(4:12) Bresk sápuópera um Susan og Dani-
el, fyrrverandi kærustupar í strandbænum 
Polnarren á Cornwall-skaga. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Hestastelpan  (Virginia’s Run) 
Bandarísk bíómynd frá 2002. Unglingsstúlka 
sem er að jafna sig eftir að mamma henn-
ar féll af hestbaki og dó tekur að sér folald 
undan hryssu móðurinnar. Aðalhlutverk: 
Gabriel Byrne, Joanne Whalley og Lindze 
Letherman.

22.00 Barnaby ræður gátuna - Veð-
hlaupahesturinn  (Midsomer Murders: 
Bantling Boy) Fjórmenningar sem erfa veð-
hlaupahest eftir efnamann, geispa golunni 
hver af öðrum og heldur dregur af hestin-
um líka. Barnaby lögreglufulltrúi fer á stúf-
ana en málið er í meira lagi dularfullt. Aðal-
hlutverk: John Nettles og John Hopkins.

23.40 Söngvaskáld  (2:4) Magnús Ei-
ríksson flytur nokkur laga sinna við undirleik 
Eyþórs Gunnarssonar. 

00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 School for Scoundrels 

10.00 Coming to America 

12.00 Jimmy Neutron: Boy Genius

14.00 School for Scoundrels

16.00 Coming to America 

18.00 Jimmy Neutron: Boy Genius

20.00 Match Point  Mynd frá Woody 
Allen með Jonathan Rhys-Meyers úr The 
Tudors og Scarlett Johansson í aðalhlut-
verkum. 

22.00 Borat 

00.00 Puff, Puff, Pass 

02.00 Kin 

04.00 Borat

06.00 Ask the Dust

07.00 KR - FH Útsending frá leik í Pepsi-
deild karla.

15.00 Gillette World Sport 2009 

15.30 Cleveland - Orlando Útsending 
frá leik í úrslitakeppni NBA.

17.20 Inside the PGA Tour 2009 

17.45 KR - FH Útsending frá leik í Pepsi-
deild karla.

19.35 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðarinnar. 

20.35 Fréttaþáttur spænska boltans

21.05 FA Cup - Upphitun Hitað upp fyrir 
elstu og virtustu bikarkeppni í heimi.

21.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu

22.05 FA Cup Allir fremstu bardagamenn 
heims mæta til leiks og keppa um titilinn The 
Ultimate Fighting Champion.

23.00 Poker After Dark 

23.45 Poker After Dark 

00.30 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar 
í NBA körfuboltanum.

01.00 Denver - LA Lakers Bein útsend-
ing frá leik í úrslitakeppni NBA.

06.00 HP Byron Nelson Champions-
hip Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröð-
inni í golfi.

17.45 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

18.15 1001 Goals Bestu mörk ensku úr-
valsdeildarinnar skoðuð.

19.10 PL Classic Matches Liverpool - 
Manchester Utd, 2000.

19.40 PL Classic Matches Arsenal - Ev-
erton, 2001. 

20.10 Man. Utd. - Liverpool Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.50 PL Classic Matches Tottenham - 
Man. Utd., 2001. 

22.20 PL Classic Matches Arsenal - 
Leeds.

22.50 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

15.45 Ungfrú Ísland 2009  (e)

17.45 Rachael Ray  

18.30 The Game  (21:22) Bandarísk gam-
anþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.55 One Tree Hill  (18:24) (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (28:48) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Survivor  (14:16) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf 
að þrauka í óblíðri náttúru og keppa inn-
byrðis þar til aðeins einn stendur eftir sem 
sigurvegari. 

21.00 Survivor  (15:16). 

21.50 Heroes  (21:26) Bandarísk þáttaröð 
um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum hæfi-
leikum. HRG sannfærir Emile Danko um að 
láta Tracy lausa úr haldi í von um að hún 
leiði þá að „Rebel”. 

22.40 Painkiller Jane  (15:22) Spenn-
andi þáttaröð um ódrepandi hörkukvendi. 
Jane Vasko er lögreglukona sem boðið er 
starf með leynilegri sérsveit sem berst við 
hættulegt fólk með yfirnáttúrlega hæfileika. 

23.30 Law & Order: Criminal Intent  

00.20 Brotherhood  (4:10) (e)

01.10 The Game  (17:22) (e)

01.35 The Game  (18:22) (e)

02.00 The Game  (19:22) (e)

02.25 Jay Leno  (e)

03.15 Óstöðvandi tónlist

> Johnny Knoxville
„Ég hef lært heilmikið á því að 
hegða mér eins og hálfviti og sé 
enga ástæðu til að hætta því.“ 
Knoxville fer með aðalhlut-
verkið í kvikmyndinni Daltry 
Calhoun sem Stöð 2 sýnir í 
kvöld. 

20.00 Match Point   STÖÐ 2 BÍÓ

20.00 The Sopranos 
  STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Survivor   SKJÁREINN

21.05 Stelpurnar   STÖÐ 2

22.00 Barnaby ræður gátuna 
  SJÓNVARPIÐ

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone 
krakkarnir, Litla risaeðlan, Hlaupin og Norna-
félagið.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (15:25)

09.55 Doctors (16:25) 

10.15 Extreme Makeover: Home Edit-
ion (15:25) 

11.05 Cold Case (12:23)

11.50 Logi í beinni 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (200:260)

13.25 Wings of Love (69:120)

14.10 Wings of Love (70:120) 

14.55 Wings of Love (71:120) 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Saddle Club, 
Camp Lazlo og Nornafélagið.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (22:24) Rachel er geng-
in fram yfir með barnið og er til í að reyna 
hvað sem er til að flýta fyrir komu þess. Joey 
fær að taka með sér einn gest á frumsýningu 
World War-myndarinnar sem hann lék í, og 
verður frekar fúll þegar Chandler sofnar.

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.15 Auddi og Sveppi  Auddi og Sveppi 
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er 
leyfilegt.

20.00 Total Wipeout (1:9)

21.05 Stelpurnar (5:20) Það er óhætt 
að segja að Stelpurnar hafi slegið í gegn með 
nýstárlegu gríni og glensi en vinsældir þeirra 
virðast ekkert ætla að dvína.

21.30 Daltry Calhoun Kolsvört grínmynd 
með Johnny Knoxville í aðalhlutverki. Dal-
try Calhoun er sannkölluð hetja heima-
bæjar síns því fyrirtækið hans hefur komið 
bænum rækilega á kortið eftir að hafa fund-
ið upp sérstaka golfvalla-grasblöndu sem er 
seld víðs vegar um landið. Líf hans er í þann 
mund að taka stakkaskiptum þegar 14 ára 
dóttir hans kemur óvænt inn í líf hans.

23.10 Dying Young 

01.00 A Dirty Shame 

02.25 Mean Creek 

03.55 G  

05.30 Fréttir og Ísland í dag 

▼

▼

▼

▼

Ég er á köldum klaka næstu mánuðina. Upp er að renna skeið versta 
sjónvarpsefnis sem ég get hugsað mér: Lýsingum af íslenskum 
fótboltaleikjum. Ég hef alltaf verið ákaflega hrifin af stórkostlegum 
hljómburðinum á stórum íþróttaleikvöngum – þar sem raddir mörg 
þúsund manna mynda samfelldan nokkurs konar són. 
Engin hvell hljóð eða óvæntir skellir og öskur. Engin ein 
rödd áorkar að skera sig út úr slíkri hrópandi mannmergð. 
Nema lágstemmd rödd þularins sem veit hvenær skal láta 
röddina rísa og falla til skiptis, af stakri kunnáttu. 

Eftir heilan vetur af enska boltanum tekur við íslenski 
fótboltinn og íslensku strákarnir skokka inn á völlinn. Þetta er 
ekki spurning um einhvern kjánahroll yfir minna liprum tökt-
um þeirra íslensku en latínudrengjanna og bresku kolanámu-
strákanna. Það er útsendingin sjálf. Fulli Binni á fremsta 
bekk með bjórdæluhúfuna gargandi akkúrat við hliðina 
á myndavélinni. Kvenfélag Fylkis sem hefur fjölmennt á 
fremsta bekk og hvetur sína menn áfram – ein rödd í 
einu – eða þrjár, allar saman nú þannig að ég þekki rödd 

Lóu mágkonu úr hópnum. Veiklulegt „Áfram Valur“ heyrist allt í einu 
þegar boltinn rúllar út af lengst uppi í brekku. Og einn fúll í vörninni 
rífur kjaft og fær rauða spjaldið. Hvert blótsyrði heyrist svo skýrt að 
útlendingarnir geta lært íslensku um leið. Allur áhorfendaskarinn og 
leikmenn í beinni útsendingu og hvert einasta öskur, gól og stuna 
heyrist í tækinu heima og yfirgnæfir leikinn. 

Þetta væri kannski skárra hefði maður ekki samanburðinn. Eftir að 
hafa verið í konunglega breska leikhúsinu heilan vetur 

og dáðst að fimi og fegurð Barcelona og Liverpool 
tekur leikhópurinn GögogGokke úr Vestmannaeyjum 
við keflinu og sýnir leikrit í samkomuhúsinu heilt 
sumar fyrir þumbaralegan áhorfendahóp. Það er það 

sem bíður mín og þetta er eini tími ársins sem ég legg 
blátt bann við íþróttasjónvarpi á heimilinu. Nema ef þá 

vera skyldi golfi. Þar þegja allir.

VIÐ TÆKIÐ JÚLÍA MARGRÉT ALEXANDERSDÓTTIR KVÍÐIR ÍSLENSKUM ÚTSENDINGUM

Hljóðmengun heima í stofu

KÆRKOMIÐ Golfið er það eina sem kemst framhjá íþróttaritskoð-
uninni, því þar þegja allir.
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.00 Rapport 10.05 Rosenborgs slott och Kristian 
IV 10.50 Namnam med Noman 11.20 Jan och 
havsörnen 11.35 Griniga gubbar 13.00 Babben &  
co 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 
Niklas mat 15.25 Mitt i naturen 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala 
nyheter 16.15 Strömsö 16.55 Anslagstavlan 17.00 
Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 17.30 
Rapport med A-ekonomi 18.00 Pistvakt 18.30 
Sjukan 19.00 Hitch. Din guide till en lyckad date 
20.55 Kulturnyheterna 21.10 Kärlek & fördom 
23.00 Sändningar från SVT24

10.00 NRK nyheter 10.10 FBI ekstra 10.30 
Kystlandskap i fugleperspektiv 10.40 En dannelses-
reise i seks akter 11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, 
Berlin 11.30 Ansikt til ansikt 12.00 NRK nyheter 
12.05 Norge rundt 12.30 I sørhellinga 13.00 NRK 
nyheter 13.05 Jessica Fletcher 14.00 NRK nyheter 
14.10 Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.25 Sommerhuset 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Ugleskogen 16.10 
Mamma Mirabelle viser film 16.25 Tøfferud 16.35 
Herr Hikke 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Norge rundt 17.55 Halvdan med breiband 
18.50 Riksarkivet 19.20 Lewis 20.50 Du skal høre 
mye ... mer 21.00 Kveldsnytt 21.15 Hotell Babylon 
22.05 Johnny Cash at Folsom Prison 23.05 
Trygdekontoret 23.35 Country jukeboks m/chat

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Jersild Live 10.35 Mød EU-kandidaterne 10.50 
Aftenshowet 11.05 Aftenshowet med Vejret 11.30 
Søren Ryge præsenterer 12.00 Det lille hus på 
prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR 
Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 
14.00 Boogie Listen 15.00 Amigo 15.30 Sigurds 
Bjørnetime 16.00 Historier fra Danmark 16.15 
Mød EU-kandidaterne 16.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 Kim Larsen på 
tur 19.00 TV Avisen 19.30 Gigli 21.30 Ryggen 
mod muren 23.00 Boogie Mix

10.15 Dalziel and Pascoe 11.05 Dalziel and Pascoe 
11.55 My Hero 12.25 The Weakest Link 13.10 
EastEnders 13.40 My Hero 14.10 After You‘ve 
Gone 14.40 The Weakest Link 15.25 Dalziel 
and Pascoe 16.15 Dalziel and Pascoe 17.05 Any 
Dream Will Do 18.10 My Hero 18.40 My Hero 
19.10 Jekyll 20.00 Jonathan Creek 20.50 Dalziel 
and Pascoe 21.40 Dalziel and Pascoe 22.30 Jekyll 
23.20 My Hero 23.50 My Hero

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Saga af bláu sumri
15.30 Stofukonsert
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Trompetmeistarar sveiflunnar
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

16.45 Hollyoaks (199:260)

17.15 Hollyoaks (200:260)

17.40 The Sopranos (14:26) 

18.30 Lucky Louie (10:13)

19.00 Hollyoaks (199:260)

19.30 Hollyoaks (200:260) 

20.00 The Sopranos (14:26) Fjölskyldu-
maðurinn og mafíuforinginn Tony Soprano 
hefur átt mikilli velgengni að fagna. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 The Mentalist (16:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsilegan feril 
að baki við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

22.45 Twenty Four (18:24) Ein vinsæl-
asta spennuþáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi. 
Ný ógn steðjar nú að bandarísku þjóðinni og 
heimsbyggðinni allri og Jack Bauer er að sjálf-
sögðu sá eini sem er fær um að bjarga mál-
unum.

23.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er 
leyfilegt.

00.00 Lucky Louie (10:13) Bráðskemmti-
legir gamanþættir um draumóramanninn 
Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.

00.30 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurn-
ar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

01.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

 

Einn allra stærsti og 
óvæntasti smellurinn 
í íslensku sjónvarpi á 
liðnum vetri er skemmti-
þátturinn Wipeout. 
Hér er á ferð ómenguð 
skemmtun, gamall og 
góður buslugangur með 
nýju tvisti sem ekki nokk-
ur maður getur staðist. 
Þetta er breska útgáfan 
og sjórnandinn er enginn 
annar en Richard Ham-
mond, sá ungi og hressi í 
Top Gear.

STÖÐ 2 KL. 20.00

Total Wipeout

Strákarnir skelltu sér í Íslensku 
óperuna og trufluðu leiksýninguna 
Fúlar á móti. Leikkonur verksins, þær 
Edda Björgvins, Helga Braga og Björk 
Jakobs, verða ge
stir þeirra í þættinum í kvöld. Einnig 
verður fallegasta fegurðardrottning 
Íslands verðlaunuð og sýnt frá því 
þegar Auddi og Sveppi fríkuðu út í 
London og stríddu nokkrum Bretum.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Auddi og Sveppi
Stöð 2 kl. 19.15

▼

Nýttu þér persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf í sparisjóðnum

Anna, Dagrún, Gréta, Hjördís, Jónína og Ýlfa taka vel á móti þér. Þær eru hluti af öflugri 230 
starfsmanna liðsheild sem kappkostar að veita þér persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf.
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Fyrrverandi starfsmenn SPRON
boðnir velkomnir til starfa hjá Byr sparisjóði

Anna Ásta Khan Hjartardóttir,
nýr ráðgjafi í Byr Borgartúni

Jónína Pálsdóttir,
nýr gjaldkeri í Byr Hraunbæ Gréta Kjartansdóttir,

nýr ráðgjafi í Byr Borgartúni

Dagrún Deirdre Georgsdóttir,
nýr gjaldkeri í Byr Garðabæ

Hjördís Þorsteinsdóttir,
nýr ráðgjafi í Byr Kópavogi

Ýlfa Proppé Einarsdóttir,
nýr þjónustustjóri í Byr Hraunbæ

Fáðu persónulega þjónustu

Lausnir með fjárhagslegri heilsu
Fjármálanámskeið á mannamáli   Stöðumatið mitt og Heimilisbókhald   Fjármálapróf   
Heilsupróf og ráðgjöf   Lenging lána   Greiðslujöfnun húsnæðislána   Fyrirframgreiðsla Lífsvals   
Frysting erlendra lána   Niðurgreiðsla lána
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Fyrrverandi starfsmenn SPRON
boðnir velkomnir til starfa hjá Byr sparisjóði

rdóttirAnna Ásta Khan Hjarta ,
túninýr ráðgjafi í Byr Borgart

Jónína Pálsdóttir,
nýr gjaldkeri í Byr Hraunbæ Gréta Kjartansdóttir,

nýr ráðgjafi í Byr Borgartúni

Georgsdóttir,
Byr Garðabæ

Þorsteinsdóttir,
afi í Byr Kópavogi

Ýlfa Proppé Einarsdóttir,
nýr þjónustustjóri í Byr Hraunbæ
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. ofsi, 6. fyrirtæki, 8. sjáðu, 9. þrot, 
11. hvort, 12. stó, 14. pjátur, 16. kaup-
stað, 17. skýra frá, 18. námstímabil, 
20. verkfæri, 21. láð.

LÓÐRÉTT
1. formóðir, 3. í röð, 4. hella, 5. 
mærð, 7. biðja ákaft, 10. að, 13. 
lúsaegg, 15. sálga, 16. ófarnaður, 19. 
ónefndur.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. ærsl, 6. ms, 8. sko, 9. mát, 
11. ef, 12. arinn, 14. blikk, 16. bæ, 17. 
tjá, 18. önn, 20. al, 21. land. 

LÓÐRÉTT: 1. amma, 3. rs, 4. skenkja, 
5. lof, 7. sárbæna, 10. til, 13. nit, 15. 
kála, 16. böl, 19. nn. 

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8

 1  130 milljónir.

 2  Red Bull Cola.

 3  Álfheiður Ingadóttir.

„Hún hefur alltaf verið alveg 
svakalega sjálfstæð og haft 
mikla sköpunargleði, verið 
hugmyndarík, hugrökk og það 
stoppar hana ekki neitt. Hún 
þorir að vera hún sjálf og mér 
finnst það hennar besti kostur. 
Svo er hún rosalega skemmti-
legur karakter og ég er ofsalega 
stolt af henni.“

Guðbjörg Guðjónsdóttir, móðir Mörtu 
Sifjar Ólafsdóttur, sem vann hljómsveita-
keppnina Þorskastríðið 2009.

„Hér hafa aldrei verið fleiri kett-
lingar, mér telst til að þeir séu 
milli 25 og 30 hjá okkur núna,“ 
segir Sigríður Heiðberg, formað-
ur Kattholts. Eins og mörg und-
anfarin ár reynist sumarið erfitt 
fyrir Kattholt og ketti almennt. 
Fólk fer í sumarfrí og á í mestum 
erfiðleikum með að fá fóstur fyrir 
gæludýrin. Kreppan hefur einnig 
leikið dýrahaldið grátt, dýrara er 
að hafa gæludýr á heimilunum og 
stundum eru ferfætlingarnir þeir 
fyrstu sem fá að finna fyrir niður-
skurðarhníf heimilisbókhaldsins.

Enda segir Sigríður árið í ár 
eilítið öðruvísi; fólk hafi ekki leng-
ur efni á því að fara með dýrin til 
dýralæknis og láta taka þau úr 
sambandi og því berist óvenju 
margir smáir og sætir kettlingar 
um þessar mundir. „Kreppan er 
bara komin í Kattholt, það er ekk-
ert flóknara en það,“ útskýrir Sig-
ríður og bætir við að líknarfélag-
ið anni ekki lengur þessum fjölda 
dýra. Enda má ekki gleyma því 
að fjölmargar læður og fress eru 
einnig skilin eftir á hlaðinu í Katt-
holti. „Fáir ánafna peningum til 
okkar um þessar mundir og þetta 
er sennilega í fyrsta skipti sem ég 
bið dýravini og fólki sem þykir 
vænt um málleysingjana að gefa 
okkur kattamat. Svo að við getum 
allavega gefið þeim að borða.“

Örlög kettlinganna velta á því 
hvort fyrir þá finnist heimili. „Og 
svo, þegar svona margir kettling-
ar eru samankomnir á einum stað, 

koma upp veikindi og ónæmiskerf-
ið hrynur. Og svo eru auðvitað ekki 
allir sem geta lifað,“ útskýrir Sig-
ríður og það er augljóslega þungt 
yfir henni. Enda þykir henni erf-
itt að hugsa til þess að einhverjir 
af hinum snoppufríðu kettlingum 
muni aldrei njóta alls þess besta 
sem kattarlífið hefur upp á að 
bjóða.

Fréttablaðið greindi frá því 
á svipuðum tíma í fyrra að 
óskilakisur hefðu aldrei verið 
fleiri. Þá voru 52 sem biðu upp á 

von og óvon hvort einhver dýravin-
ur hefði bolmagn til að taka kisu 
að sér. En nú eru það ungarnir sem 
verða fyrir barðinu á kreppunni og 
eru skildir eftir fyrir utan Kattholt 
og annars staðar á höfuðborgar-
svæðinu. „Við fundum einn í Smár-
anum, einan og yfirgefinn, en sem 
betur fer fundum við strax gott 
heimili fyrir hann. Við vorum ekk-
ert að bíða í þessa viku sem venjan 
er enda hefur enginn spurst fyrir 
um hann,“ segir Sigríður.

 freyrgigja@frettabladid.is

SIGRÍÐUR HEIÐBERG:  ALDREI FLEIRI KETTLINGAR

Kreppan er komin í Kattholt

SAKLAUS GREY Sigríður Heiðberg segir aldrei fleiri kettlinga hafa komið í Kattholt en 
um þessar mundir. Ástæðan sé sú að fólk láti ekki taka dýrin úr sambandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hljómsveitin Sigur Rós ætlar að 
spila á undan fyrirlestri Dalai 
Lama í Laugardalshöll á þriðjudag-
inn. Aðeins eitt lag verður á efnis-
skránni og er uppákoman ætluð 
sem falleg gjöf handa þeim gest-
um sem hafa borgað sig inn. Þátt-
töku Sigur Rósar hefur verið hald-
ið leyndri í dágóðan tíma enda var 
henni ætlað að koma áhorfendum 
á óvart þegar að fyrirlestrin-
um kæmi. Skipuleggjandinn 
Þórhalla Björnsdóttir stað-
festi þátttöku 
Sigur Rósar 
við Frétta-
bl að ið  en 
vildi annars 
ekkert tjá sig 
um málið. 

Söngvarinn 
Jónsi verður 
reyndar ekki 
með félög-
um sínum í 
Höllinni því 
hann verð-
ur stadd-
ur erlendis 
á sama tíma. 
Hinir meðlimirnir sjá 
því um að koma áhorf-
endum í rétta hugar-
ástandið áður en hinn 
andlegi leiðtogi Tíbets 
stígur á svið og eys úr 
viskubrunni sínum. Tón-

Hita upp fyrir friðarleiðtoga

SIGUR RÓS Hljómsveitin Sigur Rós hitar upp fyrir 
friðarleiðtogann Dalai Lama á þriðjudaginn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Hún verður bara að bíða til næsta árs, 
umsjónarmaðurinn ætlaði að koma með ein-
hverjar tillögur en þær komu ekki,“ segir Sig-
rún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri Rásar 1 og 2. 
Eins og kom fram í fjölmiðlum fyrir páskana 
ákvað Sigrún að slá af spurningakeppni fjöl-
miðlanna, vinsælt útvarpsefni í umsjá Ævars 
Arnar Jósepssonar. Sigrún hafði varla sleppt 
orðinu þegar Bylgjan stökk á hugmyndina, 
fékk sjónvarpsmanninn Loga Bergmann í lið 
með sér og hélt keppnina. 

Málið fékk svo á sig hinn skemmtilegasta 
og farsakenndasta blæ því Sigrún birtist, 
öllum að óvörum, á mbl.is skömmu seinna og 
tilkynnti að Rás 2 hygðist halda spurninga-
keppni fjölmiðlanna, ekki um páskana heldur 
hvítasunnuhelgina. Og að Ævar Örn myndi 
útfæra hana að einhverju leyti í samræmi við 
nýtt landslag. „Ég hef [...] orðið vör við mikinn 
áhuga á að henni verði fram haldið þannig að 

ég er búin að ræða við Ævar Örn Jósepsson 
spyril um að útfæra nýja útgáfu í ár,“ 
sagði Sigrún í samtali við vefinn.

Ævar Örn viðurkennir að spurninga-
keppnin um hvítasunnuhelgina hafi 
dottið upp fyrir í sinni dagskrá. 
„Eftir að þessu var frestað um pásk-
ana setti ég þetta bara á ís og fór að 
einbeita mér að öðrum hlutum,“ segir 
Ævar en hann hefur unnið dag og nótt að 
undirbúningi glæpasagnahátíðar í Reykja-
vík sem hefst í dag. „Og svo var nú held-
ur ekki verið að ýta mikið á mig, þannig að 
eitthvað virðist hafa skort upp á áhugann,“ 
bætir Ævar við. Stóri dagurinn rennur hins 
vegar upp hjá honum klukkan fjögur í Nor-
ræna húsinu því þá afhentir menntamálaráð-
herra Glerlykilinn. Sú samkunda er opin 
öllum, ekki bara fjölmiðlamönnum líkt og 
spurningakeppnin sáluga. - fgg

Spurningakeppninni slaufað

DALAI LAMA Friðarleiðtoginn 
mun ylja sér við ómþýða 
tóna Sigur Rósar í Höllinni.

BÍÐUR BETRI TÍMA Sig-
rún Stefánsdóttir segir að 

spurningakeppnin verði að 
bíða til næsta árs þar með 

mun ÆVAR ÖRN ekki sjá 
um spurningakeppnina um 

hvítasunnuhelgina.. 

list Sigur Rósar hefur einmitt verið 
lýst sem andlegri upplifun af aðdáend-

um sveitarinnar og því munu hugljúf-
ir tónar hennar í Höllinni væntanlega 
eiga einkar vel við og auka eftirvænt-
inguna eftir Dalai Lama til muna. Eins 

og komið hefur fram er hljómsveitin að 
taka upp nýja plötu og verður friðar-
stundin í Höllinni því kærkomin pása 
frá stífu upptökuferlinu.  - fb

Jónína Benediktsdóttir heilsu-
frömuður er að gera góða hluti í 
heilsutengdri ferðaþjónustu og 
opnaði fyrir viku nýja detox-með-
ferðarstöð í Reykjanesbæ. Senni-
lega gengi ekki svona 
mikið undan Jónínu 
ef hún væri þolin-
móð en hún bauð 
sérstaklega Stöðvar 
2-mönnum til að 
vera við opnunina 
og þá að einn 
fréttamanna 
fengi með-
ferð sem yrði 
mynduð. Þegar 
Stöðvar 2-menn virtu hana ekki 
svars skrifaði hún þeim aftur og 
spurði: Er virkilega enginn þarna 
sem þarf á detoxi að halda? Ekki 
einu sinni Gissur? Til að halda 
uppi heiðri fréttastofunnar bauðst 
þó Andri Ólafsson fréttamaður 
til að hlaupa í skarðið.

Ágúst Borgþór Sverrisson, sem 
stundum er nefndur Blogg-Þór 
vegna mikilla afkasta í skrifum á 
netið, fer nú með himinskautum 
á þeim vettvangi. Og lætur hann 
sig þá engu skipta þótt hann 
skrifi fyrir miðla sem mega heita 
í einhvers konar samkeppni: 
Eyjuna, Pressuna og svo einn-
ig á Vettvang. Vilja menn rekja 
þessi auknu afköst, sem voru þó 

ærin fyrir, til þess að 
Blogg-Þór var nýver-
ið settur fyrsta sinni 
á listamannalaun. 
Og hefur hann þar 

af leiðandi 
rýmri tíma til 
skrifta. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

HUMAR 
2000 KR/KG

GLÆNÝ STÓRLÚÐA
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Bergsteins 
Sigurðssonar

Í dag er föstudagurinn 29. maí, 
149. dagur ársins. 

3.31 13.25 23.22
2.45 13.10 23.38

Einhvern tímann seint á 20. öld-
inni (geri ég ráð fyrir) datt ein-

hverjum velmeinandi verkfræð-
ingi – eða óforbetranlegu letiblóði 
– í hug að „betrumbæta“ vekjara-
klukkur með því að koma fyrir á 
þeim svonefndum dormhnappi (e. 
snooze button). Þótt þessari nýjung 
hafi verið tekið fagnandi felur hún 
í sér dulda en rækilega lífsgæða-
skerðingu. Sá sem dormar er ekki 
vakandi og ekki sofandi; hvorki 
hvílist né starfar eða vex vit, held-
ur liggur svefndrukkinn eins og 
þvara með hálflukt augu og hugs-
ar ekki um annað en hversu marg-
ar mínútur eru þangað til klukkan 
gellur aftur. Þá er betra – að ekki 
sé minnst á ærlegra – að sofa bara 
almennilega yfir sig upp á gamla 
mátann. 

HVERSU MARGAR gæðastundir 
ætli fari í súginn af þessum völdum? 
Hversu margar góðar hugmynd-
ir sem lýstur niður í höfuð okkur 
týnast í svefnþokunni? Hversu 
mikil verðmæti, andleg og verald-
leg, verða ekki til? Hversu mörg 
andartök til að staldra við og njóta 
tilverunnar fara til spillis? Hversu 
mörgum stundum við morgunverð-
arborðið missum við af eða nærandi 
samræðum við þá sem við elskum, 
þessum hversdagslegu augnablik-
um sem gera lífið einhvers virði?

NÚ MÁ VERA að einhverjum 
þyki fulldjúpt tekið í árinni, það sé 
engin frágangssök að fresta fóta-
ferðartímanum um nokkrar mín-
útur á hverjum morgni. En það er 
öðru nær. Sá sem dormar í fimm 
mínútur alla virka daga ársins – og 
þeir eru svo sannarlega til – dormar 
í tæpan sólarhring á ári. Á Íslandi 
eru um það bil 267 þúsund manns á 
vinnumarkaði og við nám í grunn-
, framhalds- og háskólum landsins. 
Ef helmingur þeirra dormar að 
meðaltali í fimm mínútur á hverj-
um virkum degi, sem er varlega 
áætlað, gerir það um 130.000 sól-
arhringa á ári. Með öðrum orðum 
dorma Íslendingar samanlagt í um 
356 ár á hverju ári. Það er ígildi 
þess að við höfum legið í móki frá 
árinu 1653!

ÞETTA eru óhugnanlegar tölur. 
Dormið er skaðvaldur; kerfisbund-
in innleiðing frestunaráráttu í 
morgunsárið sem eitrar út frá sér 
allan daginn. Með því að ýta á dorm-
hnappinn er stefnan mörkuð; þetta 
verður dagur tafa, hiks og hálfkáks; 
dagur hinna óþvegnu nærfata, frest-
uðu þingfunda og ósögðu ástarjátn-
inga. Dormhnappurinn er yfirlýs-
ing um að lífið geti beðið betri tíma; 
þegar veröldin slær á þráðinn svar-
ar kuldaleg rödd sem segir: „Þú ert 
númer fimm í röðinni.“ 

SAGT ER að siðrof hafi orðið í sam-
félaginu. Er þá ekki mál til komið 
að nú verði svefnrof?

Svefnrof

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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